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1. ВСТУП 

Методичні вказівки до самостійної роботи розроблені 
відповідно до робочої програми дисципліни “Господарське і 
трудове право”  і призначені для студентів напряму підготовки 
0902 „Інженерна механіка” освітньо-кваліфікаційного рівня 
„спеціаліст”.   
Вивчення  навчальної дисципліни передбачає засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі 
самостійної роботи, призначеної формувати практичні навички 
роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на 
інтенсивну роботу і глибоке вивчення навчальної дисципліни. 
Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з 

дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах в 
домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни на 
самостійну роботу студентів відведено певна кількість годин. 
Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студентів 
вмілого розподілу свого часу між аудиторною і поза аудиторною 

роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної 

роботи є обов’язковою для кожного студента. 

Вивчення дисципліни має за мету формування у студентів 
вміння грамотно керуватись нормами діючого законодавства 
України у професійній діяльності, сприяти зміцненню законності у 
економічних відносинах; формування належного рівня правової 
культури і правосвідомості майбутніх спеціалістів; виховання 
поваги до Української держави і Закону. 
Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. 

Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, 
питань, розглянутих на практичних заняттях, а також проблемних 
питань, вивчених самостійно і вмінні логічно викладати їх сутність. 
Починаючи підготовку тієї чи іншої теми, студент повинен 

особливо уважно опрацювати запропоновану літературу, 
ознайомитись із нормативними актами за темою. Під час 
самостійної та практичної роботи студенти повинні працювати з 
текстами нормативно-правових актів, що публікуються на 
офіційних сайтах та в друкованих виданнях органів влади, які є в 
наявності у бібліотеках: Відомості Верховної Ради; Збірник 
постанов Уряду; Збірник поточного законодавства, “Урядовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кур’єр”, “Голос України” тощо. Навчально-методична література є і 
в методичному кабінеті НУВГП. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з текстами 
нормативно-правових актів, що публікуються на офіційних сайтах 
та в друкованих виданнях органів влади, які є в наявності у 
бібліотеках: Відомості Верховної Ради; Збірник постанов Уряду; 
Збірник поточного законодавства, “Урядовий кур’єр, “Голос 
України тощо.  
При вивченні даної дисципліни використовуються такі основні 

форми самостійної роботи студентів: 
а) опрацювання лекційного матеріалу; 
б) опрацювання навчальної, навчально-методичної, періодичних 

видань; 
в) пошук найновішої інформації в Інтернет; 
г) підготовка до практичних занять; 
д) написання і захист конспекту; 
е) підготовка до заліку. 
Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм 

навчально-виховної роботи особливе місце належить лекції, де 
студент отримує основану інформацію від викладача, який навчає 
розмірковувати, аналізувати, допомагає опановувати ключові 
знання, а також спрямовує самостійну роботу студента. 
Зв’язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в 

таких напрямах: 
- лекція як головна початкова ланка, що вивчає зміст і обсяг 

самостійної роботи студента; 
- самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми 

на базі прослуханої лекції. 
Перший етап самостійної роботи починається з процесу 

слухання і записування лекції. Правильно складений конспект 
лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої 
самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, 
що конспект – це короткий тезовий запис головних положень 
навчального матеріалу. Конспект допомагає в раціональній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підготовці до практичних занять, самостійної роботи, заліку, у 
визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними 
джерелами. 

Підготовка до практичних занять. Підготовка до практичних 
занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. 
Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом 

робочої програми, підготувати відповіді на контрольні запитання, 
які подані в програмі у певній послідовності згідно з логікою 

засвоєння навчального матеріалу. 
Практичні завдання збагачують і закріплюють теоретичні 

заняття студентів, розвиваючи їх творчу активність, розвиваючи їх 
творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок 
роботи за предметом навчальної дисципліни. 
У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота 

студентів є обов’язковою частиною навчальної роботи, без якої 
успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе.  
У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік 

літератури для теоретичної підготовки до заняття. 
У разі, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь 

питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з 
графіком проведення консультацій викладачем).  

Підготовка до заліку здійснюється протягом семестру шляхом 

опрацювання програмного матеріалу, виконання практичних 
завдань на заняттях, написанням  конспекту з самостійної роботи та 
його захист у терміни визначені викладачем і студентом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни “Господарське і трудове право ” 

  Структура самостійної роботи: Відповідно до робочої програми 
  Кількість годин на самостійну роботу – 44 год. 
З них:  
           1) підготовка до аудиторних занять – 14 год. 
           2) підготовка до підсумкового контролю – 12 год. 
           3) на самостійне вивчення теоретичного матеріалу, який не 
вивчався під час аудиторних занять – 18 год.  

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS 

– 2 

Напрям 0902 

„Інженерна 
механіка ” 

 

 

За спеціальністю: 

ПТМ, ОХВ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

5-й 

 Семестр 

Загальна кількість 
годин - 72 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 

             СРС - 8  

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
спеціаліст 

18 год. 

Практичні 

10 год. 
Самостійна робота 

44 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання 40 % до 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 1. Господарське право. Господарські правовідносини. 

 Господарське законодавство. 

1. Історія становлення та розвитку правового регулювання 
господарської сфери суспільного життя. 

2. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у 
сфері господарювання. 

3. Особливості управління господарською діяльністю в 
державному та комунальному секторах економіки. 

4. Відмежування господарських відносин від інших видів 
правовідносин. 

5. Питання вдосконалення господарського законодавства. 
 

Ключові поняття теми: господарське право; господарські 

відносини; господарська діяльність; суб’єкт господарських 

правовідносин; господарська компетенція; господарська 

правосуб’єктність; господарсько-правова норма; структура 

господарського законодавства; господарське законодавство; 

нормативний акт. 

 

1. Історія становлення правового регулювання господарської 
сфери суспільного життя - це та сфера, яка забезпечує суспільство 
необхідними для задоволення потреб його членів, різноманітних 
організацій та держави в цілому матеріальними благами, яких серед 
дарів природи не знайти: вони виникають в результаті або переробки 
дарів природи (вже існуючих матеріальних цінностей - природних 
багатств, зокрема), або виробництва (створення нових матеріальних 
цінностей, в т. ч. й з елементами переробки). 
За родоплемінного ладу всі питання діяльності людей, в т. ч. 

пов'язані з виробництвом матеріальних благ, вирішувалися в межах 
таких організацій, члени яких підпорядковувались певним правилам 

поведінки у формі звичаїв, рішень, прийнятих громадою, радою 

старійшин чи обраним главою спільноти. Тобто, мало місце так 

зване внутрішнє регулювання, яке ґрунтувалося на авторитеті 
громади. Товарний обмін не був розвинений, а якщо він і мав місце, 
то відбувалося це у відносинах з різними племенами/родами і зазвичай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на засадах натурального обміну (тобто одні матеріальні блага 
обмінювалися на інші). Відтак, за подібної організації людство не 
потребувало якихось додаткових форм об'єднань, оскільки кожний 
член суспільства належав до того чи іншого роду-племені, в межах 
якого і здійснювалося виробництво певних матеріальних благ, що 
задовольняло насамперед інтереси відповідної громади 
(роду/племені), а також індивідуальні (приватні) інтереси членів такої 
спільноти з основних питань забезпечення їх життєдіяльності. При 
цьому інтереси громади зазвичай переважали над індивідуальними або 
груповими інтересами. 
Поділ праці (відокремлення землеробства від скотарства, а згодом — 

виділення ремесел і торгівлі) послаблював родоплемінні зв'язки у 
стародавньому світі та згодом (разом з іншими чинниками) призвів до 
занепаду цієї форми організації людей. 
Нові соціальні системи, що прийшли на зміну родоплемінному 

ладові, були різноманітними за рівнем (держава, територіальні громади 
сіл, селищ, міст, районів міста, навіть вулиці, а також більш 

автономна, ніж за родоплемінного ладу, сім'я) та за характером 

спільних інтересів, для реалізації яких відбувалося об'єднання кількох 
осіб. 
Серед цих соціальних систем можна умовно виділити такі 

категорії:  
а) універсальні, що створюються для реалізації/забезпечення та 

захисту комплексу інтересів учасників/членів;  
б) спеціалізовані, що створювалися для досягнення певних 

спільних цілей, господарських зокрема (цехи, гільдії купців, 
товариства для спільного здійснення певного виду господарської 
та/або пов'язаної з нею діяльності, а в певні історичні періоди - і 
діяльності, яка забезпечувала безпеку учасників господарського життя 
та їх майна).  
Зазначені обставини зумовили виникнення нових об'єднань на 

принципово нових засадах: не на підставі кровного споріднення, а 
шляхом вільного волевиявлення для досягнення певної мети, в т. ч. 
господарської. Так, ще в стародавні часи функціонували своєрідні 
товариства (згадки про них трапляються у древніх ассирійців, фінікіян, 
греків): 
а) за участю купців, що вели морську торгівлю, та їх 

позичальників, які часто-густо ставали компаньйонами власника судна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     б) з ремісників для спільного збуту товарів; 
в) земельні товариства, які також виконували функції охорони від 

зовнішніх ворогів. 
Саме такі форми об'єднань і стали підґрунтям виникнення в 

майбутньому господарських організацій сучасного типу - торгових 

(або господарських) товариств. 

2.Господарська діяльність (як і будь-яка інша) вимагає організації 
та керівництва.  
Слово „організація” означає налагодження, впорядкування, 

приведення чогось в систему. Організація господарської 

діяльності – це система заходів, спрямованих на раціональне 

поєднання в часі і просторі всіх елементів господарської системи 

відповідного рівня: економіки країни, господарської системи 

певного регіону (Автономної Республіки Крим, певної 

територіальної громади), суб’єкта господарювання. 

Будь-яка господарська система складається з елементів 
(складових або підсистем):  

- суб'єкти (суб'єкти господарювання, органи управління та 
контролю, споживачі); 

-  майнова база (матеріальні ресурси, необхідні для 
функціонування системи);  

- нормативна система, що визначає правила її функціонування, 
в т. ч. правовий статус суб'єктів, правові режими майна, правові 
форми взаємовідносин між суб'єктами, відповідальність тощо;  

- інформаційна система, що забезпечує двосторонній зв'язок 
між центром системи та/або її елементами та інші складові.   

- Господарські системи можуть бути різних рівнів: 

- : вищого - економіка країни (макроекономіка), 
-  середнього - економіка певного регіону,  
- локального - суб'єкти господарювання,  
- проміжних - господарські об'єднання, промислово-фінансові 

групи та інші об'єднання суб'єктів господарювання. Складність 
господарської системи обумовлює, відповідно, і складність та рівень 
регулювання. 
Загальнодержавний рівень застосовується для забезпечення 

функціонування економіки країни в цілому та визначення параметрів 
діяльності її складових (суб'єктів господарювання, їх об'єднань, органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



управління різного рівня); регіональний рівень має враховувати 
специфіку господарської системи конкретного регіону в межах 
закріплених в законі повноважень; на локальному та проміжному 
рівнях суб'єкти господарювання та їх об'єднання з врахуванням 

вимог вищих рівнів регулювання визначають особливість господарських 
зв'язків між собою, власні параметри діяльності тощо. 
Управління це прийняття компетентними державними 

органами у встановленому порядку завдань щодо оперативних 

питань господарської діяльності (ліцензування окремих видів 

господарської діяльності, державна реєстрація суб’єктів 

господарювання тощо). 

Управління будь-якою господарською системою здійснюється в 
різних формах. До них належать:  

 нормативне регулювання (тобто встановлення правил здійснення 
господарської діяльності конкретної системи);  

 планування (визначення з фіксацією у відповідному правовому 
документі основних напрямів і конкретних результатів діяльності 
господарської системи певного рівня);  

 управління поточними справами (вирішення конкретних 
організаційних питань);  

 контроль (встановлення ступеня відповідності фактичних 
напрямів і результатів діяльності учасників господарської системи 
певного рівня встановленим правилам, виявлення порушень, вжиття 
заходів щодо їх усунення). 
Хоча всі рівні організації господарської діяльності є необхідними, 

проте останній - державний - має особливе значення, зумовлене 
роллю держави в суспільному житті. 
Як відомо, однією з основних функцій держави є організація 

життя в суспільстві з метою забезпечення умов для нормальної його 
життєдіяльності. Це стосується й сфери господарювання - 

економічної основи державного суверенітету, надзвичайно складної 
системи, що вимагає комплексного регулювання з врахуванням 

інтересів різних категорій осіб: суб'єктів господарювання, їх 
об'єднань, споживачів, найманих працівників, територіальних 
громад, держави, а також міжнародної спільноти (міжнародних 
організацій, до складу яких входить чи має намір увійти Україна). 
Комплексне та збалансоване врахування всіх цих інтересів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спроможна забезпечити лише держава, використовуючи відповідні 
важелі. 

   Заінтересованість держави в чіткій організації господарського 
життя зумовлена також наявністю в неї на праві власності значного 
масиву майна (насамперед, засобів виробництва), що відповідно 
вимагає від держави як власника забезпечення управління 
державним сектором економіки. Тому ГК України закріплює 
положення щодо державної економічної політики та її основних 
напрямів. 

  Державна економічна політика - це закріплені у відповідних 
економіко-правових документах (прогнозах, програмах, 
законодавчих актах) цілі і завдання, що ставить держава, 
забезпечуючи комплексне вирішення подвійного завдання: 
поєднання в економічному житті ринкових засад господарювання і 
соціальної спрямованості економіки, що ґрунтується на 
оптимальному узгодженні інтересів суб'єктів господарювання, 
споживачів, суспільства в цілому та його різних верств. 

3. Господарському життю усіх країн світу, в т. ч. України, тією чи 
іншою мірою притаманне державне керівництво економікою. 

Цьому є вагомі причини, а саме: 

• виконання державою соціальних функцій – забезпечення умов 
для нормальної життєдіяльності суспільства, в т. ч. у сфері 
економіки; таким чином, держава виконує функцію організації 
господарського життя суспільства; 

• наявність у держави на праві власності значного масиву майна 
(насамперед, засобів виробництва), що зумовлює необхідність 
управління державним сектором економіки з боку держави як 
власника. 
У сфері економіки держава здійснює свою діяльність у певних 

правових формах і за допомогою певних методів. 
Правові форми державного керівництва економікою – це 

врегульовані правом, відмінні за конкретними цілями і способом 

здійснення види діяльності держави (її органів) у сфері економіки.   

 Розрізняють такі основні правові форми: планування, управління, 

контроль, нормативне регулювання. 

Планування (як правова форма державного керівництва 
економікою) – це визначення за допомогою правових засобів 
основних напрямів і конкретних результатів діяльності країни, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



регіонів, галузей народного господарства, окремих суб’єктів 
господарювання. Розрізняють директивне та індикативне 
планування. Перше є обов’язковим для всіх тих суб’єктів 
господарювання, котрим воно адресоване, і за сучасних умов 
застосовується переважно в державному секторі економіки; друге 
(індикативне) має рекомендаційний характер, передбачає заходи 
заохочення для виконавців плану і в такий спосіб орієнтує їх на 
бажану для держави і суспільства поведінку у сфері 
господарювання. 
Управління (як правова форма державного керівництва 

економікою) – означає прийняття компетентним органом юридично 
значущих рішень для суб’єктів господарювання з оперативних 
питань господарського життя (державна реєстрація суб’єктів 
господарювання, ліцензування окремих видів підприємницької 
діяльності, встановлення лімітів на використання природних 
ресурсів тощо). 
Контроль (як правова форма державного керівництва 

економікою) – це встановлення компетентними органами ступеня 
відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності суб’єктів 
господарського життя встановленим державою правилам, нормам і 
нормативам, а також виявлення порушень в діяльності цих 
суб’єктів, вжиття заходів щодо їх усунення, в т. ч. застосування 
господарсько-правових санкцій. 
Нормативне регулювання (як правова форма державного 

керівництва економікою) означає встановлення компетентними 
державними органами правил здійснення господарської діяльності, 
визначаючи: 

•   правовий статус суб’єктів господарювання; 
•   правовий режим їх майна; 
• порядок укладання господарських договорів і виконання 

господарських операцій; 
•   порядок розгляду господарських спорів; 
• механізм захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарського життя. 
Від форм державного керівництва економікою слід відрізняти 

методи державного керівництва економікою. 

Методи державного керівництва економікою – це передбачені 

законодавством способи впливу держави на поведінку суб’єктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



господарського життя з метою отримання необхідного для 

суспільства результату. 

В економіці України значна питома вага належить публічним 

секторам економіки – державному та комунальному.  
Функціонування цих секторів має на меті забезпечення публічних 
інтересів відповідних категорій - народу України, Української 

держави, територіальних громад. Відтак основні засади 
функціонування цих секторів та управління господарською діяльністю 

їх суб'єктів визначаються зазвичай у формі закону: ГК України (статті 
22-24, 73-78, 167-172, 183, 191), законів: від 21.05.1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні», від 19.02.1997 р. «Про приватизацію 

державного майна», від 14.03.1995 р. «Про оренду державного і 
комунального майна, від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для 
державних потреб», від 24.01.1997 р. «Про державний матеріальний 
резерв», від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності», від 06.04.2000 р. «Про перевезення 
небезпечних вантажів», декретів Кабінету Міністрів України: від 
15.12.1992 р. «Про управління майном, що є у загальнодержавній 
власності», від 31.12.1992 р. «Про впорядкування діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, створених за участю державних 
підприємств» та ін. 
Управління господарською діяльністю в державному та 

комунальному секторах економіки, не зважаючи на їх відмінність, 
має спільні риси. 

4. Сфера господарювання є надзвичайно складною з огляду на 
різноманітність відносин, що виникають між її суб’єктами та 
іншими учасниками господарського життя. 
Рівночасно вони мають спільні риси, що дають можливість 

виділити їх в окрему категорію – господарські правовідносини. 

Ядром цих відносин є та обставина, що вони складаються щодо 
безпосереднього здійснення господарської діяльності 
(виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) або 
щодо керівництва (організації) такої діяльності. Крім того, 

специфічними ознаками цих відносин є: 

1) особливий суб’єктивний склад (обов’язковим учасником цих 
відносин є суб’єкт господарювання – індивідуальний підприємець 
або господарська організація); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суб’єктами є господарські організації – це організації, основне 
призначення яких – виробництво та обмін матеріальними благами 
або управління цими процесами. Суб’єктами можуть бути й інші 
господарські організації (промислово-фінансові групи, холдингові 
компанії тощо). Суб’єктами також можуть бути негосподарські 
організації (школи, вузи, релігійні організації тощо).  Суб’єктами 
господарських правовідносин можуть бути й фізичні особи, але не 
будь-яка фізична особа, а лише та, що має статус суб’єкта 
підприємницької діяльності, тобто є індивідуальним підприємцем. 

Таким чином, суб’єктами господарських правовідносин є 
господарські організації, негосподарські організації та фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької діяльності;  

2) поєднання майнових та організаційних елементів: 

наприклад, створення підприємства включає як організаційні 
елементи (державна реєстрація, ліцензування тощо), так і майнові 
(наділення підприємства відповідною майновою базою).   

Господарські правовідносини – це врегульовані нормами права 

суспільні відносини, що виникають у сфері безпосереднього 

здійснення господарської діяльності чи керівництва (організації) 

такою діяльністю, характеризуються особливим суб’єктним 

складом, а також поєднанням організаційних та майнових 

елементів.  

Господарські правовідносини класифікують за різними ознаками. 
  У сфері господарювання можуть виникати й інші відносини, 

що не мають усіх ознак господарських відносин, а відтак не 
регулюються Господарським кодексом та нормами інших 
нормативно-правових актів господарського законодавства.  

5. Господарське законодавство становить нормативну основу 
господарського правопорядку – правил організації, безпосереднього 
здійснення та управління господарською діяльністю. Господарське 

законодавство – це сукупність нормативно-правових норм, які 
регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення 
господарської діяльності та керівництва (в т.ч. організації) такою 

діяльністю.  

У господарському законодавстві знаходяться норми інших 
галузей права, які так чи інакше стосуються безпосереднього 
господарювання або управління цим процесом. Господарське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



законодавство включає в себе норми трудового права, екологічного 
права, які стосуються використання природних ресурсів; норми 
фінансового права відносно кредитування, розрахунків за 
господарськими операціями, адміністративного права стосовно 
управлінського персоналу тощо. Господарському законодавству 
притаманна низка характерних ознак. Все це переконує у тому, що 
господарському законодавству України (як законодавству 
перехідного періоду – від планово-розподільчої економіки до 
соціально спрямованої ринкової) притаманні риси, що свідчать про 
недоліки правового регулювання, насамперед: наявність застарілих 
положень, прогалин, колізійних норм, надмірно велика кількість 
нормативно-правових актів. Одночасне прийняття, а також набуття 
чинності Господарським та Цивільним кодексами України 
породжує, ще таку проблему, як усунення колізій між її 
положеннями (щодо господарських товариств; правового режиму 
цінних паперів; форм власності та інтелектуальної власності.). 
Зазначені обставини зумовлюють необхідність вдосконалення 
господарського законодавства.  

Питання для складання звіту 
1. Що таке господарське право? 

2. У результаті яких суспільних процесів виникла потреба в 

господарській діяльності? 

3. В яких відомих зведеннях стародавніх законів виділялися 

окремі положення, що стосувалися спільного ведення торгових 

справ, відповідальності боржників перед кредиторами, 

банкрутства, та деякі інші.  

4. Висвітлити  основні напрями економічної політики держави.   

5.  Охарактеризувати спільні риси управління господарською 

діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.  

6. Назвати методи державного керівництва економікою. 

7. Яка система господарського законодавства? 

8. Назвати способи вдосконалення законодавства. 

9. Назвати ознаки за якими класифікуються господарські 

правовідносини. 

 

Література:  1, 2, 5, 6, 19, 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2. Суб’єкти  господарського права. Суб’єкти 

господарювання: організаційно-правові форми, державна 

реєстрація. 

1.  Суб’єкти господарювання: поняття та види.    
2.  Утворення та припинення суб’єктів господарювання. 
3.  Господарські організації – суб’єкти господарювання.           
4.  Фізична особа – підприємець, як суб’єкт господарювання.    
5.  Державна реєстрація припинення юридичної особи та 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця. 
 

Ключові поняття теми:  суб’єкти господарювання; юридична 

особа, господарська правосуб’єктність, утворення та припинення; 

установчі документи; статут; засновницький договір; 

реорганізація, ліквідація суб’єктів господарювання; державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; Єдиний 

державний реєстр; свідоцтво про державну реєстрацію, державна 

реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

 

1.  Згідно із ст. 2 Господарського кодексу України, учасниками 
відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, 
споживачі, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також 

громадяни, громадські та інші організації, які виступають 
засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них 
організаційно-господарські повноваження на основі відносин 
власності. 
Відповідно до ч.1 ст.55 Господарського кодексу України 

суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських 
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та 
обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за 
своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 
передбачених законодавством. 

 Ч. 2 ст. 55 ГК розрізняє такі категорії суб'єктів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  господарські організації - юридичні особи, створені відповідно 
до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші 
підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а 
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до 
закону як підприємці; 

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи 
господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для 
здійснення господарської діяльності. 
Стаття 56 Господарського кодексу України визначає загальні 

засади створення суб’єкта господарювання, в т. ч. правові підстави, 
форми створення, необхідність додержання вимог чинного 
законодавства. 

2. Термін «утворення» - це правове поняття господарського 
права. Це поняття включає врегульовані нормами господарського 
права умови фактичного виникнення та легітимації суб'єкта 
господарювання, суб'єкта права. Виходячи з того, що в економіці 
України створюються і функціонують суб'єкти господарювання 
різних організаційно-правових форм, господарське законодавство 
визначає загальний і спеціальний порядок їх створення.  
Так, згідно ч. 1 ст. 56 ГК суб'єкт господарювання може бути 

утворений:  

а) за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого 
ним (ними) органу (загальний порядок). Уповноважені органи, які 
можуть бути засновниками підприємств, визначає власник. 
Наприклад, щодо державних унітарних підприємств - це підвідомчі 
Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади: 
міністерства, державні комітети, інші центральні органи державної 
виконавчої влади. Вони приймають рішення про створення 
державних підприємств, затверджують статути і контролюють їх 
дотримання, укладають та розривають контракти з керівниками 
підприємств, контролюють ефективність використання 
закріпленого за підприємствами майна, його збереження (Декрет 
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1993 р. «Про управління 
майном, що є у загальнодержавній власності»). Щодо підприємств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



комунальної власності уповноваженими органами із 
засновницькими правами є сільські, селищні та міські ради (п. 30 ст. 
26 Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні»), а також місцеві державні адміністрації 
(п. 1 ст. 19 Закону України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві 
державні адміністрації»).  

б) у випадках, спеціально передбачених законодавством, - за 
рішенням інших органів, організацій і громадян (спеціальний 
порядок). Так, в окремих випадках (наприклад, щодо підприємств 
будівельного комплексу) функції і повноваження щодо утворення 
державних унітарних підприємств Кабінет Міністрів України 
делегує господарським об'єднанням: корпораціям, концернам тощо.  
Також ст. 56 ГК визначає способи утворення суб'єкта 

господарювання: 
 - шляхом заснування нового суб'єкта господарювання;  
 - шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, 

перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання;  
- шляхом примусового поділу (виділення) діючого суб'єкта 

господарювання за розпорядженням антимонопольних органів 
відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства. Так, 

примусовий поділ суб'єкта господарювання здійснюється згідно з 
рішенням Антимонопольного комітету України, його 
територіальних управлінь. Рішення про поділ підприємства-
монополіста є обов'язковим для власника (власників) або 
уповноваженого органу. Рішенням про примусовий поділ 
визначається строк утворення нових підприємств, який не може 
бути менше шести місяців. Закон вимагає, щоб створення суб'єктів 
господарювання здійснювалося з додержанням вимог 
антимонопольно-конкурентного законодавства.  
Як правове поняття створення включає визначення 

засновників, їх засновницької компетенції, порядку діяльності щодо 
створення підприємства. Засновником є особа, яка має право 
створити у встановленому порядку підприємство (організацію) як 
юридичну особу. Таким правом наділені безпосередньо власники 
засобів виробництва та іншого майна і уповноважені власником 

(власниками) органи, тобто фізичні і юридичні особи, котрі мають 
засновницьку право - і дієздатність. Отже, тут діє загальний 

принцип, згідно з яким засновниками (співзасновниками) можуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бути «фізичні і юридичні особи, крім випадків, передбачених 
законодавчими актами України». Уповноважені органи, які можуть 
бути засновниками підприємств, визначає власник.  
Щодо підприємств загальнодержавної власності — це 

підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної 
виконавчої влади: міністерства, державні комітети, інші центральні 
відомства. Вони приймають рішення про створення підприємств 
державної власності, затверджують статути і контролюють їх 
дотримання, укладають і розривають контракти з керівниками 
підприємств, контролюють ефективність використання 
закріпленого за підприємствами майна, його збереження (Декрет 
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1993 р. «Про управління 
майном, що є у загальнодержавній власності»). Це загальне 

правило. В окремих випадках (наприклад, щодо підприємств 
будівельного комплексу) зазначені функції і повноваження Кабінет 
Міністрів України делегує господарським об'єднанням: 

корпораціям, концернам тощо.  
Щодо підприємств комунальної власності уповноваженими 

органами із засновницькими правами є сільські, селищні та міські 
ради (п. 30 ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні»), а також місцеві державні адміністрації 
(п. 1 ст. 19 Закону України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві 
державні адміністрації»). Засновники реалізують засновницькі 
права шляхом: обрання організаційної форми підприємства; 
визначення цілей і предмета його діяльності; прийняття рішення 
про його створення; затвердження в установленому порядку 
статуту; передачі безоплатно на баланс підприємства основних 
фондів (обігових коштів; формування органів управління, 
визначення у статуті меж їх повноважень тощо.  
Створення підприємства в юридичному розумінні — це 

затвердження та одержання передбачених законом документів:  
- рішення власника (власників) або уповноваженого органу про 

створення підприємства,  
- статуту (якщо цього вимагає організаційна форма),  
- свідоцтва про державну реєстрацію. За необхідності для 

новостворюваного підприємства земельної ділянки сюди входять 
також документи на землекористування (землеволодіння), 
визначені земельним законодавством України. Дозвіл на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



користування створюваним підприємством земельною ділянкою, а 
також іншими природними ресурсами видається за рішенням 

місцевої ради за місцезнаходженням підприємства в порядку, 
встановленому Земельним кодексом України (статті 19, 21, 23, 32, 

34 та ін.). Відмова в наданні земельної ділянки може бути 
оскаржена у встановленому законом порядку.  
Суб'єкт господарювання створюється і діє на підставі 

установчих документів (документа), які мають відповідати 
встановленим вимогам. Загальні вимоги до установчих документів 
визначаються ст. 57 Господарського кодексу України, а спеціальні 
- в законах, які визначають особливості правового статусу суб'єктів 
господарювання з виключними видами діяльності: “Про банки і 
банківську діяльність” (статті 17-18, 22)); “Про цінні папери і 
фондову біржу” (ст. 34); “Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні” (пункти 13-14 ч. 2 ст. 7); “Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)” (статті 9, 23-24), “Про страхування” (статті 2, 30, 31) та ін. 

  Відповідно до чинного господарського законодавства 
необхідною умовою здійснення всіх видів господарської діяльності 
є державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності. 
Державна реєстрація суб’єктів господарювання – це засвідчення 

факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення 

факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною 

особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які 

передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до 

Єдиного державного реєстру. 

Припинення діяльності суб’єктів господарювання регулюється 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, а 
також законами України. 
Законодавством передбачено дві підстави припинення 

діяльності суб’єкта господарювання: у добровільному порядку і 
примусовому порядку. 

3. Господарська організація є колективним утворенням 

фізичних та/або юридичних осіб, яке має організаційну єдність, що 

передбачає відокремленість даного колективу як єдиного цілого від 

інших колективів; організаційна єдність та відокремленість від 

інших колективів закріплюється в установчих документах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



господарської організації (установчому договорі, статуті, 

положенні). 

Господарські організації створюються в передбаченому законом 

порядку. Цей порядок може бути різним для окремих видів 
господарських організацій, але існують загальні засади щодо їх 
створення. 
По-перше, господарська організація повинна бути створена 

правомочним органом у передбаченому законом порядку. 
Для набуття юридичного статусу для більшості господарських 

організацій потрібна державна реєстрація, яка здійснюється 
відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб – підприємців”. 

По-друге, господарська організація повинна володіти майном   

виробничо-господарського призначення (яке є матеріальною базою її 
діяльності щодо виробництва продукції/товарів, виконання робіт, 
надання послуг) або необхідного для здійснення нею управлінсько-
господарської діяльності. Але майно господарської організації має 
відповідати певним вимогам, а саме: 

– за своїм обсягом і складом повинно відповідати характеру і 
змісту діяльності господарської організації, а в окремих випадках – 

і вимогам закону (в т. ч. щодо мінімального розміру статутного 
фонду для акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю, комерційних банків, інвестиційних фондів та ін., 
розміру та порядку формування резервного фонду господарських 
товариств, виробничих кооперативів); 

– майно має бути закріплене за господарською організацією на 
певній правовій підставі (титулі): праві власності, праві повного 
господарського відання, праві оперативного управління, праві 
користування, що визначається засновниками та власниками майна 
в установчих документах господарської організації; 

– майно господарської організації фіксується в спеціальних 
економіко-правових документах – балансі (самостійному – для 
підприємств, окремому – для відокремленого структурного 
підрозділу підприємства, зведеному – для господарського 
об’єднання) та інших документах бухгалтерського обліку. 
По-третє, господарська організація повинна мати таку важливу 

властивість, як господарська правосуб’єктність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правосуб’єктність господарської організації має певну 
структуру: складається з компетенції та правоздатності. 
Компетенція господарської організації – це сукупність тих прав 

та обов’язків, які безпосередньо закріплені за організацією чинним 

законодавством. Господарська компетенція має видовий характер, 
оскільки пов’язана з певним видом організацій (банками, 
підприємствами, господарськими товариствами, інвестиційними 
фондами, інвестиційними компаніями та ін.). 
До складу компетенції входить: 
– коло питань, які може вирішувати та чи інша господарська 

організація; 
– обов’язки, що покладаються законом на певну господарську 

організацію; 

– форми відповідальності за порушення закладених законом 

обов’язків; 
– способи захисту порушених прав. 
Господарська правоздатність як другий елемент господарської 

правосуб’єктності – це здатність господарської організації мати 
права та обов’язки, які безпосередньо законом не встановлені, але 
необхідні для виконання господарською організацією покладених 
на неї функцій і завдань. Господарська правоздатність виникає 
завдяки закріпленому в законі дозволу мати інші права та 
обов’язки, якщо вони не суперечать основним нормам 

законодавства, правам та законним інтересам інших осіб. 
Правоздатність на відміну від компетенції має індивідуальний 
характер, оскільки пов’язана із завданням і функціями конкретної 
організації. 
Правосуб’єктність більшості господарських організацій 

складається з господарської компетенції та господарської 
правоздатності, але існують окремі види господарських організацій, 
що мають лише господарську компетенцію. До них належать 

філії, представництва та інші підрозділи підприємств, а також 

господарські міністерства і відомства. Ці господарські організації 
мають діяти (здійснювати права та нести обов’язки) лише в межах 
встановленого нормативними актами порядку, тобто закону і 
положень, на підставі яких вони діють. 
Узагальнюючи ознаки господарських організацій, можна дати 

таке визначення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Господарські організації – це належним чином організаційно 

оформлені і створені в передбаченому законом порядку колективи 

фізичних та/або юридичних осіб, які безпосередньо здійснюють 

господарську діяльність або керівництво такою діяльністю, 

мають необхідне для цього майно та володіють господарською 

правосуб’єктністю. 

Господарські організації надзвичайно різноманітні, а тому 
виникає проблема їх класифікації. Класифікувати господарські 
організації можна за тими ж ознаками, за якими розрізняють 
суб’єкти господарського права: 

 за характером діяльності: господарські організації, які 
безпосередньо здійснюють господарську діяльність (підприємства, 
банки, виробничі кооперативи, більшість господарських товариств), 
і господарські організації, які здійснюють керівництво 
господарською діяльністю (господарські організації – засновники 
дочірніх підприємств, господарські об’єднання, промислово-
фінансові групи, господарські міністерства і відомства); 

 за формою власності, на базі якої вони функціонують, 

виділяють організації державної власності (державні акціонерні 
товариства, державні підприємства, казенні підприємства, державні 
господарські об’єднання, господарські міністерства та відомства), 
комунальної власності (комунальні підприємства, органи місцевого 
самоврядування та їхні виконкоми), колективні (виробничі 
кооперативи, господарські товариства, добровільні господарські 
об’єднання), приватної власності (приватні унітарні підприємства), 
змішаної власності (орендні підприємства, спільні підприємства, 
промислово-фінансові групи, створені за участю підприємств 
різних форм власності); 

 за наявністю або відсутністю статусу юридичної особи 

господарські організації поділяють на господарські організації, які 
мають статус юридичної особи (підприємства, господарські 
товариства, виробничі кооперативи, господарські міністерства і 
відомства), і господарські організації, які не мають такого статусу 
(філії, представництва та інші відокремлені підрозділи підприємств, 
промислово-фінансові групи). 
Господарські організації можна також класифікувати залежно 

від порядку створення, складу засновників-учасників, подільності чи 

неподільності їхнього майна (статутного фонду) на частки. За 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цією ознакою вони поділяються на господарські організації 

корпоративного типу і господарські організації унітарного типу. 

Господарські організації корпоративного типу створюються 
двома і більше засновниками, які входять до складу організації; їхнє 
майно або статутний фонд поділяється на частки; склад та 
внутрішні відносини формуються на засадах членства (господарські 
товариства, виробничі кооперативи, спільні підприємства, 
господарські об’єднання). 
Господарські організації унітарного типу мають одного 

засновника і власника майна, який знаходиться поза організацією; 

закріплене за ними майно не поділяється на частки (паї); склад та 
внутрішні відносини формуються на засадах трудового найму, 
єдиноначальності та підпорядкованості. До таких організацій 
належать державні і казенні підприємства, приватні підприємства, 
господарські міністерства та відомства, підприємства, що 
створюються господарськими товариствами, виробничими 
кооперативами, господарськими об’єднаннями. 

4. Одним із видів суб’єктів господарського права є фізичні - 

особи підприємці. Це відносно новий суб’єкт господарського 
права, оскільки підприємницька діяльність за планово-розподільчої 
економіки була заборонена і легалізація її в Україні відбулася 
відповідно до Закону України від 07.02.1991 року „Про 
підприємництво”, який на сьогодні втратив чинність, окрім ст. 4.      

Підприємці – це фізичні особи (громадяни України, іноземні 

громадяни чи особи без громадянства), не обмежені законом в 

правоздатності чи дієздатності, зареєстровані у встановленому 

законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, які 

безпосередньо здійснюють таку діяльність (виробляють 

продукцію, виконують роботи, надають послуги). 

Закон встановлює обмеження для певних категорій осіб щодо 
можливості здійснення ними підприємницької діяльності. Так, не 
допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій 
громадян: військовослужбовців, державних службовців, народних 
депутатів України та інших осіб, уповноважених здійснювати 
функції держави; осіб, які мають непогашену судимість за 
корисливі злочини (крадіжки, хабарництво тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не 
можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здіснення 
відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого 
вироком суду. 
Фізичні - особи підприємці вправі здійснювати будь-яку 

підприємницьку діяльність, щодо якої законом не встановлено 
заборони для даної категорії суб’єктів. 
Для здійснення деяких видів діяльності  Закон України від 

01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» передбачає необхідність отримання спеціальних 
дозволів (ліцензій), що видаються в порядку передбаченому цим 

Законом, та іншими нормативно-правовими актами. 
Для здійснення окремих видів підприємницької діяльності 

(роздрібна та оптова торгівля за грошові кошти, за винятком 

сільськогосподарських товаровиробників–платників фіксованого 
сільськогосподарського податку, гральний бізнес, валютні операції, 

надання побутових послуг за готівку) законодавством України 
(Закон від 23.03.1996 р. «Про патентування деяких видів 
підприємницької діяльності») передбачається необхідність 
отримання торгового патенту – дозволу на торгівлю, що видається 
за плату суб’єктам підприємницької діяльності (в т. ч. 
індивідуальним підприємцям) державними податковими органами 
за місцезнаходженням цих суб’єктів (за місцезнаходженням пункту 
продажу товарів або пункту з надання побутових послуг), а при 
застосуванні пересувної торговельної мережі – за місцем реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок надання торгового 
патенту встановлюється згаданим Законом. 

Підприємці, здійснюючи підприємницьку діяльність, повинні 
дотримуватися вимог законодавства щодо сплати податків та інших 
обов’язкових платежів, дотримання екологічних, санітарно-
гігієнічних, протипожежних та інших вимог. 

5. Відповідно до чинного господарського законодавства 
необхідною умовою здійснення всіх видів господарської діяльності 
є державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності. 
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців – засвідчення факту створення або припинення 

юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення 

реєстраційних дій, які передбачені Законом „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, 

шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного 

реєстру. 

Дія вищезгаданого закону поширюється на державну реєстрацію 

всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, 
форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб – 

підприємців.  
Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців включає, зокрема: 
- перевірку комплектності документів, які подаються 

державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в 
реєстраційній картці; 

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору 
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної 
реєстрації; 

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – 

підприємця до Єдиного державного реєстру; 
- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та 

виписки з Єдиного державного реєстру. 
Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна 

прізвища та/або імені, та/або по батькові або місця проживання 
фізичної особи – підприємця підлягають обов’язковій державній 
реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів з Єдиного 
державного реєстру. 
У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» деталізовано також підстави та порядок 
державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 

Питання для складання звіту 
1.  Що таке суб’єкт господарювання? Суб’єкт господарських 

відносин? У чому різниця між цими поняттями? 

2. Які вимоги законодавства до змісту установчих документів? 

3.  Назвати загальні та спеціальні вимоги до установчих 

документів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Які дії включає порядок державної реєстрації суб’єктів 

господарювання? 

5. Назвати підстави примусового припинення суб’єкта 

господарювання. 

6. Назвіть підстави ліквідації суб’єкта господарювання.  

7. Вкажіть підстави припинення юридичної особи у 

добровільному порядку і примусовому порядку. 

8.  Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи 

та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця. 

 
Література:  1,  5, 10, 19, 23, 24, 28 

 

 

 

Тема 3.  Організаційно-правові форми суб’єктів 
господарювання. 

1. Акціонерне товариство: порядок відчуження акцій. Порядок 
виплати дивідендів. 

2. Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю: 

припинення діяльності. 
3. Повне та командитне товариства: порядок ведення справ, 

припинення діяльності. 
4. Організаційна структура та управління підприємством.  

5. Приватні підприємства. 
 
Ключові поняття теми: господарська організація; товариство; 

установчі документи; статутний капітал; акціонерне 
товариство; акція; дивіденди; товариство з обмеженою 
відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; 
повне товариство; командитне товариство; організаційна 
структура; приватне підприємство. 

 

1. Господарські товариства – це господарські організації, які 

створюються фізичними та/або юридичними особами на 

договірних засадах шляхом об’єднання майна та підприємницької 

діяльності з метою отримання прибутку. 

Становлення інституту господарських товариств і поява їх 
різних модифікацій відбувалася протягом багатьох століть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Історична першість належить персональним (повному та 
командитному) товариствам, прообрази яких були відомі 
древнім ассірійцям, фінікіянам, грекам і в Стародавньому 
Римі.  

 На рубежі ХУІ-ХУИ ст. з ініціативи підприємців майже 
одночасно в Голландії та Англії виникли перші акціонерні товариства 
з однаковою назвою - Ост-Індські компанії, які започаткували нову 

форму підприємництва, що згодом набула широкої популярності. 
Товариства з обмеженою відповідальністю своєю появою 

завдячують німецьким юристам, які за дорученням парламенту в 
кінці XIX ст. розробили три законопроекти про нову форму 

товариства, яке мало би привабливі для малого бізнесу риси 

акціонерного товариства (насамперед, відсутність у акціонерів 
субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства) і 
повного товариства (забезпечення закритості товариства). Один з 
цих законопроектів був прийнятий німецьким парламентом і досі 
є чинним. Закон Німеччини від 20 квітня 1892 р. «Про товариства з 
обмеженою відповідальністю», завдяки ґрунтовності та 
оптимальності регулювання відносин, що виникають при створенні, 
функціонуванні та припиненні таких товариств, є взірцем для 
законодавців інших країн. 

  Товариство з додатковою відповідальністю фактично є 

модифікацією товариства з обмеженою відповідальністю і 

відрізняється від останнього лише наявністю у його учасників 
додаткової обмеженої відповідальності за зобов'язаннями 
товариства.  

 З проведенням сучасної економічної реформи форма 
господарських товариств знову увійшла до системи 

господарювання України. Законом України від 19 вересня 1991 

р. "Про господарські товариства" було закріплено правовий статус 
господарських товариств в Україні, а також статтями 79—92 ГК, 

статтями 113—162 ЦК після прийняття даних кодексів. 
  Господарські товариства є юридичними особами. 

  Порядок створення ГТ залежить від виду товариства. 
Загальним є те, що в усіх випадках повинно бути рішення 

засновників про створення товариства, підписаний установчий 

договір, за необхідності розроблений і затверджений статут. 
Будь-яке господарське товариство повинне бути зареєстроване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



як суб'єкт підприємницької діяльності в органах державної 
реєстрації. Порядок державної реєстрації господарського 
товариства здійснюється в загальному порядку, за винятком 

випадків, які передбачені законодавством (наприклад, реєстрація 
банків). 

  Господарське товариство, крім повного і командитного 

товариства, може бути створене однією особою, яка стає його 
єдиним учасником. 

   Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку 

підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом. 

  Установчим документом повного товариства і командитного 
товариства є засновницький договір.  

  Установчим документом акціонерного товариства, товариства 
з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою 

відповідальністю є статут. 
   В установчому договорі засновники визначають порядок 

виконання спільних дій із створення товариства, проте 
установчий договір не відноситься до переліку документів, що 
обов'язково надаються до органів державної реєстрації, а 
також, відповідно до законодавства, не підлягають державній 

реєстрації зміни до нього. 
   Державна реєстрація господарського товариства здійснюється 

в порядку, передбаченому Законом „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців”. 

   Господарське товариство набуває статусу юридичної особи 
з дня його державної реєстрації. 

   Господарські товариства можуть бути різних видів та 

форм. Поділ господарських товариств на види здійснюється за 

певними ознаками, а на форми – за сукупністю ознак. 

   За сукупністю ознак (порядком створення; розміром, порядком 

формування та складом майнової бази; порядком управління 
справами; особливістю правового статусу учасників товариства та 
ін.), відповідно до ч.1 ст. 80 ГК і ч.2 ст.1 Закону України „Про 
господарські товариства” розрізняють такі п'ять форм (видів) 
господарських товариств: 

• акціонерне товариство; 
• товариство з обмеженою відповідальністю; 

• товариство з додатковою відповідальністю; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• повне товариство; 
• командитне товариство. 

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний 
капітал якого поділено  на  визначену  кількість  акцій  однакової 
номінальної  вартості,  корпоративні  права за якими посвідчуються 
акціями. 
Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування 

або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького 
(підприємницьких) товариства, державного (державних), 
комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне 
товариство.  
     Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо 
інше не встановлено його статутом.  

 Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної 
особи  з дати його державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку.  
Повне найменування  акціонерного товариства українською 

мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і 
організаційно-правової форми (акціонерне товариство).  

 Товариство може мати скорочене найменування українською 

мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою 

(мовами).  

2. Одним з найпоширеніших видів господарських товариств 
у сфері господарювання України є товариства з обмеженою 

відповідальністю.  

 Відповідно до ч.3 ст.80 ГК товариством з обмеженою 

відповідальністю є господарське товариство, що має статутний 

фонд, розділений на частки, розмір яких визначається 

установчими документами,  і несе відповідальність за своїми 

зобов'язаннями тільки своїм майном.  Учасники  товариства,  які  
повністю  сплатили  свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних 
з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів (ст. 140 ЦК). 

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю 

кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 5О % суми своїх 
вкладів вказаної в установчих документах, що підтверджується 
документами, виданими банківською установою. Учасник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року  після 
реєстрації товариства (абз. 1 ч. З ст. 144 ЦК). 

  Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який вніс 
свій вклад, видається свідоцтво товариства. 

  Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має 
містити найменування товариства, а також слова „Товариство з 
обмеженою відповідальністю”. 

Правовий статус, аналогічний статусу товариства з 
обмеженою відповідальністю, має товариство з додатковою 

відповідальністю. 

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське 

товариство, статутний фонд якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і яке несе 

відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в 
разі його недостатності учасники цього товариства несуть 
додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими 

документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з 

учасників (ч.4 ст. 80 ГК). 

Найменування товариства з додатковою відповідальністю має 
містити найменування товариства, а також слова „Товариство з 
додатковою відповідальністю”. 

 

3. Повним товариством є господарське товариство, всі 
учасники якого відповідно до укладеного між ними договору 
здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і 
несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства 
усім своїм майном ч.5 ст.80 ГК. 

4. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, 
створений  компетентним органом державної влади або органом 

місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення 
суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення 
виробничої,  науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 
діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими 
законами.  
Підприємства можуть створюватись як для здійснення  

підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом.  

 Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.  
5. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє 

на основі приватної власності одного або кількох громадян, 
іноземців, осіб  без  громадянства  та  його (їх) праці  чи  з  
використанням найманої  праці. Приватним є також підприємство, 
що діє на  основі приватної власності суб'єкта господарювання - 

юридичної особи.       
Питання для складання звіту 

1. Розкрийте поняття господарське товариство й наведіть 

його ознаки. 

2.  Розкрийте загальний порядок створення акціонерного 

товариства, порядок відчуження акцій акціонерного товариства.   

3. Яку відповідальність несуть учасники товариства з 

обмеженою відповідальністю? 

4. Які відомості мають бути включені до статуту товариства 

з додатковою відповідальністю.  

5. Назвати порядок ведення справ повного та командитного 

товариств. 

6. Назвіть порядок формування статутного капіталу 

командитного товариства. 

7. У чому полягає специфіка припинення повного товариства?  

8. Назвати види та організаційні форми підприємств відповідно 

до Господарського кодексу України. 

9. Назвати організаційну структуру підприємства. Порядок 

створення структурних підрозділів. 

10. Назвати види приватного підприємства. Порядок організації 

та діяльності приватних підприємств.  

Література: 2, 19, 23, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Правовий режим майна суб’єктів 
господарювання. 

 

1. Склад майна що використовується у сфері господарювання. 
2. Нерухоме майно державних підприємств. 
 

Ключові поняття теми: правовий режим майна суб’єкта 

господарювання; основні засоби (фонди), оборотні засоби, кошти 

(спеціальні фонди); виробничі і невиробничі фонди; товари; цінні 

папери; право господарського відання; право оперативного 

управління;  активи; баланс. 

2.  Господарська діяльність здійснюється з використанням не 
лише організаційних та управлінських зусиль суб’єктів такої 
діяльності, а й з використанням майна.  

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу України, 
майном у сфері господарювання визнається сукупність речей та 
інших цінностей (включаючи нематеріальні активи – об’єкти 
інтелектуальної власності, науково-технічна інформація, права 
користування землею, водою, надрами, іншими ресурсами 
навколишнього природного середовища тощо), які мають вартісне 
визначення, виробляються та використовуються у діяльності 
суб’єктів господарських відносин та відображаються в їх балансі 
або враховуються в інших передбачених законом формах обліку 
майна цих суб’єктів.  
Майно  підприємства  становлять  виробничі  і  невиробничі 

фонди,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких відображається в 
самостійному балансі підприємства 
Майнова база суб’єктів господарських правовідносин формується 

за рахунок різних джерел. 
Джерелами формування майна підприємства є:  

- грошові та матеріальні внески засновників;  
- доходи,  одержані  від  реалізації продукції,  послуг,  

інших видів господарської діяльності;  
-  доходи від цінних паперів;  
-  кредити банків та інших кредиторів;  
-  капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, 
організацій та громадян у встановленому законодавством 

порядку;  
-  інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Майно за суб’єктами господарювання може закріплюватися на 
одному із основних правових титулів майна (праві власності, праві 
господарського відання, праві оперативного управління).  

3. Майно в речовій формі залежно від природних властивостей 
традиційно поділяється на рухоме і нерухоме (ст.118 ЦК України).  

Питання для складання звіту 
1. Що таке правовий режим майна. Провести 

порівняльно-правову характеристику права господарського 

відання та права власності та інших речових прав. 
2.  Визначити склад майна, що використовується у сфері 

господарювання за цільовим призначенням і правовим режимом. 

3. Визначити, що належить до рухомого та нерухомого майна 

державних підприємств відповідно до законодавства України. 

Література:1, 2, 19 

.     

 

Тема 5. Поняття трудового права.  Суб’єкти трудового 

права. Колективний договір. 

1.Джерела трудового права.  
2.Класифікація та зміст основних принципів трудового права.  
3.Державні органи як суб’єкт трудового права.  
4.Зміст трудових правовідносин. 
5.Зміст колективного договору. 

Ключові поняття теми: джерела трудового права; суб’єкти 

трудового права; трудові правовідносини; суб’єкти трудових 

правовідносин; колективний договір. 

 1.Джерела трудового права - це нормативно-правові акти, 
прийняті компетентними державними органами або на договірному 
рівні, зокрема на підприємстві, за допомогою яких забезпечується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правове регулювання трудових суспільних відносин на 
підприємствах, в установах та організаціях, що використовують 
найману працю. 

Щоб розібратися у системі джерел трудового права, доцільно 
спочатку визначити їх особливості. 
По-перше, до джерел трудового права належить значна кількість 

підзаконних нормативно-правових актів. Вони містяться в указах 
Президента України, у постановах Кабінету Міністрів України, у 
нормативних наказах міністерств і відомств.  
По-друге, в Україні продовжують застосовуватися на практиці 

окремі положення, що містилися в нормативних актах колишнього 
СРСР. 

По-третє, складовою трудового законодавства України є 
міжнародні правові акти  (пакти, конвенції МОП), ратифіковані 
Україною. 

По-четверте, у трудовому праві широко застосовуються локальні 
нормативно-правові акти,  які розробляються і приймаються 
безпосередньо на підприємствах. У таких актах відображається 
специфіка умов виробництва, а також конкретизуються і 
доповнюються централізовані нормативні положення в межах 
наданих відповідним суб’єктам повноважень. 
По-п’яте, серед джерел трудового права чинними є акти 

договірного характеру, які виходять за межі виробничого рівня, 
тобто за межі підприємств, установ, організацій, за межі сфери 
конкретного роботодавця і найманого працівника. Це такі акти 
соціального партнерства, як генеральна, галузева і регіональна 
угоди, які містять серед взаємних зобов'язань політичного, 
економічного та організаційного характеру, також частину 
положень нормативного характеру. 
По-шосте, серед джерел особливе місце займають акти 

спеціального уповноваженого органу виконавчої влади — 

нормативні накази Міністерства праці та соціальної політики 
України, якими затверджуються положення, інструкції, правила, 
спрямовані на впровадження законів та постанов Кабінету 
Міністрів України, а також на правильне й однакове застосування 
трудового законодавства. 
По-сьоме, для джерел трудового права характерна наявність 

нормативних актів конститутивного характеру — типових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



положень, правил, які слугують для прийняття на підприємствах на 
їх основі локальних положень тощо. 
По-восьме, для джерел трудового права характерним є високий 

рівень диференціації у правовому регулюванні праці залежно від 
умов праці, кліматичних умов, фізіологічних особливостей 
працівників, суб'єктних ознак (соціальних, професійних) тощо. 
Найважливіші джерела трудового права: 

- Конституція України як основне джерело трудового права; 
- Кодекс законів про працю України; 
- Закони, що регулюють трудові відносини; 
- Підзаконні акти як джерела трудового права; 
- Акти соціального партнерства.  
- Локальні нормативно-правові акти; 
- Роз'яснення пленумів Верховного Суду України. 

2. Принцип правового регулювання трудових відносин та 
безпосередньо пов’язаних з ними інших відносин стосуються 
концептуальних питань трудового права. Правові принципи – не 
тільки правова, а й філософська, соціологічна категорія.  Кожна 
галузь має свої принципи, які визначають для цієї галузі 
найсуттєвіше, найхарактерніше. 
Принципи трудового права визначені Законами України, і, 

насамперед, – Конституцією України, міжнародно-правовими 
документами про працю, КЗпП України. Принципи трудового права 
лежать в основі правового регулювання праці всіх видів трудових 
відносин, пронизують трудове право, виражають сутність чинного 
трудового законодавства. 
Слово принцип  за своїм семантичним значенням тотожне 

українським словам „основа” та „засада”. 

Принципи трудового права – це такі ідеї (засади), які 

визначають сферу його дії, порядок встановлення прав та 

обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав та законних 

інтересів.  

Принципи трудового права визначені Законами України, і, 
насамперед, – Конституцією України, міжнародно-правовими 
документами про працю, КЗпП України. Принципи трудового права 
лежать в основі правового регулювання праці всіх видів трудових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



відносин, пронизують трудове право, виражають сутність чинного 
трудового законодавства. 
Принципи повинні створювати певну систему, бути узгодженими 

між собою, а також і з загальними принципами права, з принципами 
державної політики, а також із принципами міжнародно-правового 
регулювання праці. 

3. Суб'єкти трудового права – це учасники індивідуальних, 
колективних трудових та інших відносин, які є предметом 

трудового права і які на підставі чинного законодавства 
наділяються суб’єктивними правами та відповідними обов’язками.  
Основними суб'єктами трудового права є працівник і власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 
чи фізична особа – роботодавець, як суб’єкти індивідуальних 
трудових відносин.  
Суб'єктами трудового права також є: 

 підприємство, установа, організація;  
 трудовий колектив;  
 профспілковий орган підприємства, установи, організації чи 

інший уповноважений на представництво трудовим колективом 

орган;  
 державні органи. 
Кожен суб’єкт трудового права наділяється специфічними 

властивостями, тобто правовим статусом, під яким розуміється його 
юридичне становище, як можливого учасника конкретних правових 
відносин в сфері використання найманої праці. 

4. Головне місце серед суспільних відносин, що становлять 
предмет трудового права, займають трудові правовідносини.  

Трудові правовідносини – це врегульовані нормами трудового 
права суспільні відносини, що виникають на підставі укладення 
трудового договору, контракту чи іншого юридичного факту з 
приводу участі працівника (робітника або службовця) в роботі на 
підприємстві, установі чи організації. Це вольові суспільні 
відносини, врегульовані нормами права. 

5. Колективний договір - це локально-правовий акт, що є 
письмовою угодою між власником або уповноваженим ним органом 

і трудовим колективом, за допомогою якого забезпечується 
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



відносин на підприємстві та узгодження інтересів працівників та 
власників. 
Колективний договір укладається на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та 
уповноважених ними органів на підприємствах, установах, 
організацій незалежно від форм власності і господарювання, які 
використовують найману працю і мають права юридичної особи.  
Відповідно до ст. 17 КЗпП в Україні колективний договір 

укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форм власності і господарювання, які характеризуються тим, 

що: 
- використовують найману працю,  

-  мають права юридичної особи. 
Відсутність хоча б однієї з цих ознак означає відсутність 

обов’язку сторін укладати колективний договір.  
Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 

організацій (філіях, представництвах), однак у межах компетенції 
цих підрозділів.  
Укладення колективного договору особами, що зареєстровані 

як підприємці без утворення юридичної особи і використовують 
найману працю, законодавством не передбачено. Водночас це не 

заборонено.  І якщо в такій ситуації колективний договір укладено 
належним чином і зареєстровано, то не має підстав для заперечення 
його юридичного значення. 
Сторони колективного договору: 
•    власник або уповноважений ним орган; 
•   трудовий   колектив   (а   профспілкові   чи   інші   органи   

лише уповноважуються       ним   до   проведення   переговорів,   
підготовки   і підписання колективного договору). 
За загальним правилом, на практиці, що склалася при укладанні 

колективного договору, власником виступає керівник підприємства.  
Умови колективного договору за характером поділяються на: 
- нормативні - це локальні норми права, встановлені 

сторонами в межах їхньої  компетенції. Наприклад,  умови, якими 
встановлюються тарифні ставки, посадові оклади, розміри і умови 
доплат і надбавок до заробітної плати, розміри і умови виплати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



премій. Вони поширюються на працівників даної організації та 
діють протягом усього строку дії колективного договору; 

- зобов’язальні – мають не загальний, а конкретний характер і 
є конкретними зобов’язаннями сторін. Як правило, вони діють не 
протягом усього терміну чинності колективного договору і 
припиняють свою дію у зв’язку з їх виконанням . Зобов’язальні 
умови  колективного договору мають і конкретних виконавців. 
Наприклад, заходи з охорони праці; 

- інформаційні - містять норми законодавства, а також 

соціально-партнерських угод більш високого рівня. ( Генеральної, 
галузевої, регіональної угоди); 

- організаційні -  це умови,  пов’язані  з регламентацією 

порядку укладення, зміни й припинення дії колективного договору ( 
умови щодо терміну чинності колективного договору, порядку 
внесення  змін і доповнень до колективного договору тощо). 
При внесенні в колективний договір умов, що суперечать 

законодавству і погіршують   становище   працівників,   порівняно   
з    чинним законодавством є недійсними. 
Колективний договір, угода набирають чинності дня підписання 

їх представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному 
договорі, угоди. Після закінчення строку дії колективний договір 
продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або 
не переглянуть діючий, якщо інше не передбачене договором. У ст. 
9 Закону України "Про колективні договори і угоди" не вказується 
строк, на який укладається колективний договір. Цей строк 
визначається угодою сторін. 

Питання для складання звіту 
1. Що таке джерела трудового права та їх види? 

2. Визначити види основних принципів трудового права.  

3. Визначити в яких випадках і які державні органи виступають 

як суб’єкти трудового права.  

4. Назвіть види трудових правовідносин за різними критеріями 

та у зв’язку з якими юридичними фактами виникають трудові 

правовідносини. 

5. .Визначити обов’язкові і додаткові умови колективного 

договору.   

Література: 3, 12, 22, 35, 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Трудовий договір. 

 

1. Звільнення окремих категорій працівників у випадку 
одноразового грубого порушення ними трудових обов’язків.  

2. Звільнення працівника в зв’язку з втратою до нього довір’я. 

Ключові поняття теми: трудовий договір; контракт; трудова 

книжка; трудова дисципліна. 

1.Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. 
На його основі  виникають трудові відносини працівника з 
роботодавцем. 

Трудовий договір широко використовується в усіх країнах з 
ринковою економікою для найму робочої сили. За юридичною 

природою трудовий договір - це угода між роботодавцем і 
найманим працівником. Ця основна ознака характерна для всіх 
видів трудового договору. 
Потрібно підкреслити, що з точки зору права нема різниці чи 

працює особа за трудовим договором на державному підприємстві, 
в установі, у колективному господарстві, чи у фізичної особи. Всі 
наймані працівники мають однаковий правовий статус, і будь-який 
роботодавець зобов’язаний дотримуватись усіх правил і гарантій, 
передбачених трудовим законодавством  щодо них. 
Правове визначення трудового договору міститься в ст. 21 КЗпП 

України: Трудовий договір - це угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 
особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, 
передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін. 
Сторонами трудового договору виступають працівник і 

роботодавець. 
Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли 

трудовий договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін 
чи третіх осіб, які не є сторонами трудового договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовий договір може бути припинений тільки з підстав та в 
порядку. Визначених законодавством про працю. 

 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника  

або уповноваженого ним органу 

Власник або уповноважений ним орган, на відміну від 
працівника, позбавлений права на свій розсуд розірвати 

трудовий договір. 
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також 

строковий трудовий договір, до закінчення терміну можуть бути 

розірвані з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
лише за підстав, визначених законом і з дотриманням 

визначеного в законі порядку. 
Особливостями цієї групи підстав є те, що вони чинним 

законодавством поділені на загальні та спеціальні. 
 Загальні підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу передбачені у 
ст. 40 КЗпП, що поширюються на переважну більшість 

працівників. 

Такими підставами є: 

  1)  зміни  в  організації  виробництва  і  праці, в тому числі 
ліквідації,   реорганізації,   банкрутства   або  перепрофілювання 
підприємства,  установи,  організації,  скорочення чисельності або 
штату працівників;  

  2)  виявленої  невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній  роботі  внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 
здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само 
в разі  скасування  допуску  до  державної  таємниці, якщо 
виконання покладених  на  нього  обов'язків  вимагає  доступу  до  
державної  
таємниці; 

  3) систематичного невиконання працівником без поважних 
причин  обов'язків,  покладених на нього трудовим договором або  
правилами внутрішнього  трудового  розпорядку,  якщо  до  
працівника  раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення; 

  4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі  більше  трьох 
годин  протягом  робочого  дня)  без поважних причин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5) нез'явлення  на  роботу протягом більш як чотирьох місяців 
підряд   внаслідок   тимчасової   непрацездатності,   не рахуючи 

відпустки  по  вагітності  і   родах,   якщо   законодавством   не 
встановлений триваліший строк  збереження  місця  роботи  
(посади)  
при  певному   захворюванні.   За   працівниками,   які   втратили 
працездатність у зв'язку  з  трудовим  каліцтвом  або  професійним 

захворюванням, місце роботи (посада) зберігається  до  відновлення 
працездатності або встановлення інвалідності; 

  6) поновлення на роботі працівника,  який раніше виконував цю 

роботу; 
  7) появи на роботі в нетверезому стані,  у стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння; 

  8) вчинення  за  місцем  роботи  розкрадання  (в  тому  числі 
дрібного) майна  власника,  встановленого вироком суду,  що 
набрав законної сили,  чи постановою органу, до компетенції якого 
входить накладення  адміністративного  стягнення  або 
застосування заходів громадського впливу. 
Крім загальних підстав, передбачених ст.40 КЗпП, трудовий 
договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у 
випадках, передбачених ст. 41 КЗпП України, тобто додаткові 
підстави припинення трудового договору, що стосується лише 

окремих категорій працівників. 

Питання для складання звіту 
1. Назвати додаткові підстави та окремі категорії 

працівників з якими може бути розірваний трудовий договір з 

ініціативи роботодавця за певних умов.   

2. Назвати особливості звільнення працівників за додатковими 

підставами з ініціативи роботодавця за певних умов? 

 

Література: 3, 13, 22, 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7. Робочий час та час відпочинку. 

1. Режим та облік робочого часу.  
2. Соціальні відпустки.  
3. Творчі відпустки. 

 

Ключові поняття теми: робочий час; час відпочинку; щорічні 

відпустки; соціальні відпустки; творчі відпустки. 

1. Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і 
торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. 
Правове регулювання робочого часу здійснюється на рівні 

законів, підзаконних актів, колективно-договірного регулювання 
умов праці та угодою сторін трудового договору. 
Відповідно до ст. 45 Конституції України, максимальна 

тривалість робочого часу визначається законом. Нормальна 
тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 

годин на тиждень ( ст. 50 КЗпП). 

Робочий час - це встановлений законодавством відрізок 
календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил 
внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов 
трудового договору повинен знаходитися на своєму робочому місці 
та виконувати свої трудові обов'язки. 
У законодавстві застосовуються такі нормативи робочого часу: 
- робочий день – це встановлена законом тривалість праці 

працівника у межах доби; 
- робоча зміна – тривалість часу праці згідно з графіком протягом 

доби; 
- робочий тиждень – встановлена у законі в годинах тривалість 

праці в межах календарного тижня. 
У використані робочого часу важливе значення має режим 

робочого часу. Від того, наскільки раціонально і правильно на 
підприємстві, в установі, організації чергується праця і відпочинок, 
залежить зростання продуктивності праці й інтенсивність 
виробництва. 
Під режимом робочого часу розуміється розподіл норми 

робочого часу протягом конкретного календарного періоду. 
До елементів режиму роботи належить: 
1. час початку і закінчення роботи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. час і тривалість перерв у роботі; 
3. тривалість та порядок чергування змін. 
Режим робочого часу - це встановлений локально-правовими 

актами (графіком, розпорядженням), правилами внутрішнього 
трудового розпорядку і обов'язковий для даного колективу 
працівників порядок розподілу норми тривалості робочого часу 
протягом доби, тижня та іншого календарного періоду. 
Режим робочого часу не може бути єдиним для всіх 

підприємств, установ, організацій. Він залежить від характеру 
виробництва, тривалості робочого часу, категорії працюючих, 
конкретних умов діяльності виробництва, роботи громадського 
транспорту тощо. Навіть для різних категорій працівників одного 
і того ж підприємства, установи, організації може 
встановлюватися декілька різних режимів робочого часу. 
Конкретні режими роботи встановлюються самими 

підприємствами, установами, організаціями і закріплюються в 
таких правових формах, як колективний договір, правила 
внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються 
трудовим колективом за поданням власника або 
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету, графіки 

змінності, графіки робіт, розпорядок робочого дня (зміни). 

Розрізняють загальні і спеціальні режими робочого часу. 
Для зміцнення трудової дисципліни, охорони праці, зростання 

продуктивності праці важливе значення має облік робочого часу. 

Облік робочого часу – це фіксування відомостей про явку 
працівників на роботу і відпрацювання ними встановленої 
тривалості робочого часу. Облік робочого часу ведеться в табелях 
встановленої форми.  

2. Право працівників на відпочинок забезпечується не тільки 
встановленням норми тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП 

України), а й наданням працівникам відповідно до законодавства 
часу відпочинку. Конкретні умови встановлення та використання 
часу відпочинку регулюються також на рівні локальних 
нормативних актів та індивідуальних трудових договорів 

 Час відпочинку - це встановлені законом або іншими 
нормативними актами перерви в трудовій діяльності працівників, на 
протязі яких вони вільні від обов'язку працювати і можуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



використовувати на свій розсуд, а власник не має права вимагати в 
цей час виконання якихось робіт. Відповідно до Конституції 
України (ст. 45) кожен, хто працює, має право на відпочинок. 
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, 

а також щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого 
дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості 
роботи у нічний час. 
Важливо те, що як максимальна тривалість робочого часу, так і 

мінімальна тривалість часу відпочинку, оплачуваної щорічної 
відпустки, вихідні та святкові і неробочі дні, а також інші умови 
здійснення права на відпочинок визначаються законом. 

Тобто, ніяким керівникам, підприємцям та іншим фізичним і 
юридичним особам не надане право регулювати ці питання. 
Законодавством встановлені такі види відпочинку: 

1. перерви протягом робочого дня ( для відпочинку і 
харчування); 

2. щоденний відпочинок (перерви між робочими днями та 
змінами); 

3. щотижневі дні відпочинку (вихідні дні), 
4. святкові і неробочі дні, 
5. щорічні відпустки. 
Щорічні відпустки - одна з гарантій права на відпочинок, 

передбачена Конституцією України (ст.45).  

Відпустка - певний календарний період часу, що надається 
працівникам протягом робочого року для відпочинку, відновлення 
працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, 
задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, 
всебічного розвитку особи зі звільненням від виконання трудових 
обов'язків із збереженням на цей період місця роботи (посади) та 
заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених законом.  

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у 
трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної 
особи. 
Законом України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року 

вперше передбачено право на відпустки тимчасовим і сезонним 

працівникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення 
за порушення трудової дисципліни) йому має бути надана 
невикористана відпустка з подальшим звільненням. Датою 

звільнення в цьому разі є останній день відпустки. 
Закон України „Про відпустки” визначає види відпусток. 

3. Творча відпустка надається працівникам для закінчення 
дисертації, написання підручників та в інших випадках, 
передбачених законодавством.  

Питання для складання звіту 
1. Назвати  загальні та спеціальні режими робочого часу.   

2. Назвати види обліку робочого часу, що вони означають.    

3. Назвати види соціальних відпусток, порядок їх надання.   

4. Назвати порядок  надання творчих відпусток.  

 

Література: 3, 4, 22, 36, 37 

 

 

Тема 8.  Трудова дисципліна та правові засоби її 
забезпечення. 

1. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.  
2. Статути та положення про дисципліну для окремих категорій 

працівників. 
 

Ключові поняття теми: трудовий договір; внутрішній 

трудовий розпорядок; правила внутрішнього трудового 

розпорядку; трудова дисципліна; дисциплінарне стягнення.  

1. Регулятором організації праці на кожному підприємстві, в 
установі, організації є внутрішній трудовий розпорядок, під яким 

розуміється спеціальний порядок, який встановлюється 
всередині підприємства, установи, організації і визначає 
особливості взаємовідносин працівника і роботодавця, а також 

взаємовідносини між працівниками в процесі здійснення ними 

трудової діяльності. 
Серед низки актів, що забезпечують правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, особливе місце належить 
правилам внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутрішній трудовий розпорядок - це спеціальний порядок, 
який встановлює всередині підприємства, установи, організації і 
визначає особливості взаємовідносин працівника і роботодавця, а 
також взаємовідносини між працівниками в процесі здійснення 
ними трудової діяльності. Трудовий розпорядок на підприємствах, в 
установах, організаціях визначається правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за 
поданням власника і профкому на основі типових правил (ст. 142 

КЗпП). 

Правила внутрішнього трудового розпорядку визначають 
основні обов’язки працівників, власника або уповноваженого ним 

органу, порядок раціонального використання робочого часу, заходи 
заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової 
дисципліни тощо. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути 

розміщені на видному місці в цехах, відділах та інших 
структурних підрозділах. 

 До одного із основних обов’язків кожного працівника 
відноситься дотримання трудової дисципліни. 
Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок 

взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне 
і неухильне виконання ними своїх трудових функцій. 

Законодавство (статті 139, 141 КЗпП України) не тільки 

зобов’язує працівників працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 
точно виконувати розпорядження роботодавця, додержуватись 
трудової і технічної дисципліни, вимог нормативних актів про 
охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким 

укладено трудовий договір, а й покладає обов'язок на роботодавця 
правильно організовувати роботу працівників, створювати умови 
для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і 
виробничу дисципліну, неухильно додержуватись законодавства 
про працю і правил охорони праці, уважно ставитись до потреб і 
запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. 
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, 

організаціях відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується: 
1) створенням необхідних організаційних і економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи; 
2) свідомим ставленням до праці; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) методами переконання і виховання; 
4) заохоченням за сумлінну працю; 

5) покаранням за порушення трудової дисципліни. 
Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в 

необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського 
впливу. 
Таким чином, КЗпП визначає три методи забезпечення трудової 

дисципліни:  
 а) переконання і виховання; 
 б) заохочення;  
  в) покарання. 
Метод переконання є основним у забезпеченні свідомого 

ставлення до праці, оскільки він найпоширеніший і 
застосовується до всіх без винятку працюючих. 
Методи заохочення і примусу вважаються додатковими, оскільки 

застосовуються до певної частини працюючих, що заслуговують 
на заохочення або до працюючих, які порушують трудову 
дисципліну. 

2. Дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної 
відповідальності. Вона полягає  в обов'язку працівника відповідати 
перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним 

дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне стягнення, 
передбачене нормами трудового права. 
Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний 

проступок, склад якого традиційно включає: суб'єкт, суб'єктивну 
сторону, об'єкт, об'єктивну сторону. 
У законодавстві розглядають два види дисциплінарної 

відповідальності: загальну й спеціальну.  

Загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі норм 

Кодексу законів про працю України і Правил внутрішнього 
трудового розпорядку. Вона поширюється на переважну більшість 
працюючих, включаючи сезонних і тимчасових працівників, на яких 
не поширюється дія дисциплінарних статутів, положень про 
дисципліну та інших спеціальних нормативних актів. Навіть у тих 
галузях економіки, де діють статути чи положення про дисципліну, 
значна частина працівників несе загальну дисциплінарну 
відповідальність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Застосуванню дисциплінарного стягнення передує певний порядок. 

Для визначення ступеня вини працівника, що вчинив 
дисциплінарний проступок, тяжкості проступку та обставин, за яких 
його вчинено, до застосування дисциплінарного стягнення власник 
або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника 
трудової дисципліни пояснення (у письмовій формі). Якщо працівник, 
який порушив трудову дисципліну, відмовляється їх дати, про це 
складається акт. Акт складається і тоді, коли працівник, що з'явився на 
роботі в нетверезому стані, відмовляється пройти медичний огляд 
для визначення стану сп'яніння. 
Стаття 147 КЗпП України передбачає два дисциплінарних 

стягнення: догану і звільнення. Право вибору стягнення за 
порушення трудової дисципліни належить роботодавцеві. 
За кожне порушення трудової дисципліни до працівника може 

бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. 
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, 
обставини, за яких вчинено проступок, попередню роботу й 
поведінку працівника. 
Дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, 
але не пізніше одного місяця з дня його виявлення і шести місяців з 
дня вчинення (ст. 148 КЗпП). 

Час перебування працівника, що вчинив дисциплінарний проступок, 
у відпустці або час його відсутності на роботі у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю (підтверджений відповідними медичними 
документами) в цей місячний строк не зараховується. Якщо наказ 
про оголошення стягнення був виданий без наявності пояснення 
працівника та після установлених строків, то він не має юридичної 
сили. Стягнення, оголошене в наказі (розпорядженні) власника або 
уповноваженого ним органу, повідомляється працівникові під 
розписку. Оскільки накладення стягнення на працівника має, в 
першу чергу, виховне значення, то недодержання вимог 
законодавства щодо процедури його накладення та повідомлення про 
це працівника буде розцінюватиметься в суді як незаконне. Заносити 
стягнення в трудову книжку заборонено (крім як підстави для 
звільнення з роботи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у 
порядку, що передбачений для розгляду індивідуальних трудових 
спорів (гл. XV Кзпп). Дисциплінарне стягнення, застосоване до 
працівника, діє протягом року. Якщо протягом цього часу на 
працівника не буде накладене нове дисциплінарне стягнення, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (ст. 131 

КЗпП). Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 
дисципліни і при цьому проявив себе як сумлінний працівник, то 
власник або уповноважений ним орган відповідним наказом 

(розпорядженням) може зняти застосоване раніше дисциплінарне 
стягнення до закінчення річного строку. 
У деяких галузях народного господарства для окремих 

категорій працівників діють статути і положення про 
дисципліну (спеціальна дисциплінарна відповідальність). 
Статути і Положення про дисципліну в Україні діють у всіх 

організаціях транспорту (крім автомобільного) (наприклад, 
Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, 
затверджене постановою КМУ від 26 січня 1993 р. № 55, Положення 
про дисципліну працівників гірничих підприємств, затверджене 
постановою КМУ від 13 березня 2002 р. № 294). 

Щодо окремих категорій працівників, наділених особливими 
службовими повноваженнями, діють спеціальні закони (Закон 
України «Про державну службу», Дисциплінарний статут 
прокуратури тощо). До таких працівників віднесені судді, 
прокурори, слідчі, адвокати та ін. 
Законодавством, статутами й положеннями про дисципліну 

передбачаються для окремих категорій працівників і інші 
дисциплінарні стягнення та порядок їх накладення. 
Так, на працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за 

статутами, положеннями й іншими актами законодавства про 
дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також і 
вищими органами. При спеціальній дисциплінарній відповідальності 
передбачено більш жорсткі види стягнень та ширше їх коло 
порівняно із загальною. Наприклад, пониження в посаді, звільнення з 
роботи з позбавленням класного чину, позбавлення машиніста права 
керувати локомотивом до шести місяців за проїзд на червоне світло 
та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Працівники, що займають виборні посади, можуть бути звільнені з 
роботи лише за рішенням органу, що їх вибрав, і лише на підставах, 
передбачених законодавством. 

Питання для складання звіту 
1. В яких нормативних актах детально закріплені права і 

обов’язки суб’єктів трудового права? 

2. Які види стягнень застосовуються при спеціальній 

дисциплінарній відповідальності та порядок їх накладення? 

3. Чим відрізняється загальна дисциплінарна відповідальність у 

трудовому праві  від спеціальної? 

4. В яких нормативних актах закріплені норми щодо 

дисциплінарної відповідальності суддів? 

5. Назвати хто має право звернутися і до якого органу зі 

скаргою(заявою) щодо поведінки судді? 

Література: 3, 4, 22, 46 

 

 

Тема 9.Правове регулювання зайнятості та 

працевлаштування. 

1. Державна служба зайнятості, її структура і повноваження. 
2.  Види забезпечення та соціальні послуги безробітним. 

 

Ключові поняття теми: зайнятість населення; 

працевлаштування; державна служба зайнятості; реєстрація та 

облік громадян. 

 

1. Проблеми зайнятості та працевлаштування сьогодні в Україні 
є одними з найбільш актуальних. В Україні зберігається 
тенденція зростання як офіційного, так і прихованого безробіття. 
На відміну від розвинених країн, в Україні інша природа 

безробіття. Вона виникла не на фоні перевиробництва, а навпаки, 

при масовому дефіциті. Найбільша кількість працівників 
залишається без роботи через скорочення обсягів виробництва в 
зв'язку з недопостачанням сировини, комплектуючих виробів, 
порушенням договірних зобов'язань, розривом виробничих 
зв'язків. Збільшенню кількості безробітних сприяло також 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



банкрутство і ліквідація нерентабельних підприємств, закриття 
шахт, скорочення бюджетних установ і організацій, а також 

реформування власності. 
У нинішній ситуації з боку держави вживаються певні заходи 

впливу на формування ринку праці, ведеться активна політика 
щодо зайнятості населення. 

Для того, щоб полегшити громадянам підшукання роботи, а 
підприємства забезпечити робочою силою, була створена 
державна служба зайнятості. 

Діяльність служби зайнятості визначається Законом України 

від 1 березня 1991 р. «Про зайнятість населення» з наступними 

змінами і доповненнями та іншим законодавством. 

Відповідно до ст. 1 цього Закону зайнятість - це діяльність 

громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних 

потреб, і така, що приносить їм доход у грошовій або іншій 

формі. 

Зайнятість населення, яке проживає на території України, 
забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-
економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у 
добровільному виборі виду діяльності. 

Державна політика зайнятості також передбачає: 
- створення державних та суспільних структур по 

розв'язанню 

проблем зайнятості; 
- квотування та бронювання місць для не 

конкурентноздатних категорій громадян, які шукають роботу 
(неповнолітні, інваліди, жінки з дітьми та ін.); 

- стимулювання створення додаткових робочих місць і 
розвиток підприємництва (встановлення податкових пільг, 
дотацій, безпроцентних позик тощо); 

- встановлення державних гарантій для незайнятого 
населення (виплати, допомоги тощо). 
Громадяни мають право вільно обирати будь-які види 

діяльності за умови, що вони не заборонені законодавством. 

Служба зайнятості в Україні створена згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1990 року № 381 «Про 
створення державної служби зайнятості України». А постановою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 47 

затверджено Положення про державну службу зайнятості. 
Для реалізації державної політики зайнятості населення, 

професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, 

працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово 
непрацюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом 

Міністрів України, створюється державна служба зайнятості, 
діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства 
праці та соціальної політики України, місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 
Державна служба зайнятості - це державний орган, 

створений для реалізації політики зайнятості населення, 

професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, 

працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово 

непрацюючих громадян.  

2.  Відповідно до ст. 43 Конституції України «Кожен має право на 
працю, заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується». 

Держава створює умови для повного здійснення громадян 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 
роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно 
до суспільних потреб. Громадяни мають право на 
працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до 
підприємства, установи, організації, селянського (фермерського) 
господарства, а також до іншого роботодавця. 
Громадяни мають право на безплатне сприяння державної 

служби зайнятості у працевлаштуванні. 
    До державної служби зайнятості за сприянням у 

працевлаштуванні можуть звертатися усі незайняті громадяни, 

які бажають працювати, а також зайняті громадяни, які 
бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за 
сумісництвом чи у вільний від навчання час. 
Під працевлаштуванням розуміється система організаційних, 

економічних, правових заходів, спрямованих на забезпечення 
трудової зайнятості населення, включаючи надання допомоги 

громадянам в отриманні роботи за їх спеціальністю і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кваліфікацією або направленні на виробниче навчання при 

відсутності у них необхідної підготовки. 

Незайняті громадяни, які звертаються до державної служби 

зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, підлягають 
реєстрації у цій службі. Під час реєстрації кожна особа заповнює 
картку персонального обліку громадянина, який шукає роботу. 
Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у 

працевлаштуванні, здійснюється державною службою 

зайнятості за місцем постійного проживання за умови 

пред'явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби - 

військового квитка, документа про освіту або документів, які їх 
замінюють. У разі відсутності у громадянина паспорта його 
може замінити довідка, яка видається житлово-
експлуатаційною конторою або місцевим органом внутрішніх 
справ із зазначенням місця постійного проживання, якщо 
паспорт перебуває в органах внутрішніх справ на оформленні, 
переоформленні, а також свідоцтво про народження та довідка з 
житлово-експлуатаційної контори або органів місцевого 
самоврядування із зазначенням місця проживання для 
громадян до 16 років. 
У разі відсутності трудової книжки громадянин, який вперше 

шукає роботу, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший 

документ про освіту чи професійну підготовку, а звільнені 
військовослужбовці - військовий квиток. 
Крім зазначених документів окремі категорії громадян під час 

реєстрації повинні пред'явити й інші додаткові документи. 
Наприклад, випускники вищих навчальних закладів, підготовка 
яких здійснювалась за державним замовленням, яким відмовлено у 
прийнятті на роботу за місцем призначення, - направлення на 
роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову в 
працевлаштуванні або довідку про самостійне працевлаштування. 
А громадяни, звільнені з підприємств, установ, організацій у 
зв'язку з відселенням з території радіоактивного забруднення, у 
разі відсутності запису в трудовій книжці, - довідку про 
відселення або самостійне переселення, надану місцевою 

державною адміністрацією чи органом місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для окремих категорій громадян законодавством визначені 
строки реєстрації їх в державній службі зайнятості як таких, що 
шукають роботу.  

 

Питання для складання звіту 
1. Ознайомившись з Законом України від 1 березня 1991 р. 

«Про зайнятість населення», назвати структуру державної 

служби зайнятості, охарактеризувати її повноваження.  

2. Назвати види компенсацій та гарантій при втраті роботи.  

3. Назвати додаткові гарантії зайнятості для окремих 

категорій населення. 

4. Назвати види забезпечення та соціальні послуги 

безробітним. 

 

Література: 3, 4, 22, 40, 42 

 

 

5.Оформлення звіту про самостійну роботу 

 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

„Господарське і трудове право” є складання письмового звіту за 
питаннями вказаними по кожній темі. 

 Звіт про самостійну роботу подається у вигляді конспекту. Звіт 
включає план (питання для написання конспекту), список 
використаної літератури.  
Список використаної літератури необхідно скласти в певному 

порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, далі 
базову та допоміжну літературу в алфавітному порядку, потім 

Інтернет - джерела. 
Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Рекомендована література 
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1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 
2006. – 656с. 

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч.посіб.-
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