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Тема:  Правові основи функціонування підприємств в Україні 

Підприємства в Україні як суб’єкти господарювання утворюються, реєструються та 

здійснюють свою діяльність у встановленому законодавством порядку. 

Законодавство у сфері господарської діяльності формується на основі Конституції 

України та є сукупністю законодавчих актів та підзаконних нормативних актів. 

До законодавчих актів 

належать нормативні акти 

Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. До 

підзаконних нормативних актів - 

укази та розпорядження 

Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів, 

нормативні акти міністерств, 

відомств (накази, інструкції, 

положення), нормативні акти 

місцевих рад народних депутатів та 

місцевих адміністрацій. 

Основним документом, який 

визначає умови, обсяги, сфери та 

порядок застосування засобів 

державного регулювання 

господарських відносин є 

Господарський кодекс України 

(ГКУ). 

До основних засобів 

регулюючого впливу держави на 

діяльність господарюючих 

суб’єктів належать (ст.12 ГКУ): 

 

 - державне замовлення і державне завдання; 

 - ліцензування, патентування і квотування; 

 - сертифікація і стандартизація; 

 - застосування нормативів та лімітів; 

 - регулювання цін і тарифів; 

 - надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

 - надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

 

 



Нормативно-правовими актами, які регулюють 

діяльність підприємств, також є статут, 

засновницький (установчий) договір, генеральна 

тарифна угода та колективний договір. 

Статут підприємства - це зібрання обов’язкових 

правил, які регулюють його індивідуальну діяльність, а 

також взаємовідносини з іншими суб’єктами 

господарювання. 

 

 
 

Статутом підприємства повинні бути обов’язково визначені його форма власності, 

сфера діяльності, способи управління та контролю, порядок утворення майна та 

розподіл прибутку, порядок реорганізації або припинення діяльності та інші 

положення, які регламентують роботу підприємства. 
 

Статут підприємства є його «внутрішнім законом» і містить: 

 
 

Статут підприємства підлягає реєстрації в органах державної реєстрації і головним 

документом для підприємств з індивідуальною формою власності, найчастіше приватних 

підприємств у сфері малого бізнесу. 

В разі створення підприємства з колективною формою організації і ведення бізнесу 

(найчастіше різного роду товариства, об’єднання підприємств) окрім статуту необхідним є 

ще й засновницький договір. 

Засновницький договір – це угода, укладена між двома або кількома засновниками 

щодо створення підприємства. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект  та письмово дати відповіді 

на наступні питання: 



1. Поняття та структура колективного договору. Його значення.  

2. Що таке генеральна тарифна угода? 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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