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Семінарське заняття - 2 год.
Тема: Правова характеристика суб’єктів господарювання.
Завдання:
Законспектувати
семінарського заняття.
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відповіді

на

питання

1. Поняття та види господарської діяльності.
2. Поняття та види господарських відносин.
3. Учасники відносин у сфері господарювання.
4. Загальні гарантії прав підприємців.
5. Відповідальність суб’єктів підприємництва.
2.
З даної теми створити схеми в зошиті.
3.
Створити з даної теми словник терминів.
4.
Вирішити задачі ( письмово в зошиті).
Задача № 1
Державна податкова адміністрація м. Чернігів звернулася до ПАТ
„Альфа” з попередженням про притягнення до відповідальності у зв’язку з
порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення
законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення
працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально
придбаний для цієї мети.
1. Що слід розуміти під господарською діяльністю? В яких випадках
потрібно отримати ліценції на здійснення господарської діяльності?
2.
Чи
вважається
діяльність
підприємства
зі
здійснення
автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це
значення у наведений ситуації?
3. Чи потрібний спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних
автотранспортних перевезень?
4. Чи має право податковий орган взагалі здійснювати перевірку
наявності ліцензії? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача № 2
П’ять комунальних підприємств з прибирання сміття вирішили
добровільно об’єднатися у асоціацію на основі поєднання своїх виробничих і
комерційних інтересів. Але невдовзі місцева державна адміністрація прийняла
рішення про ліквідацію асоціації. Об’єднання звернулося до господарського
суду із позовом про визнання рішення недійсним. Відповідач проти позову

заперечував, посилаючись, зокрема, на те, що, оскільки об’єднання вже
ліквідовано, спір непідвідомчий господарському суду.
1. Хто може прийняти рішення про ліквідацію об’єднання
підприємств?
2. З якого моменту об’єднання підприємств втрачає статус
юридичної особи (а отже, і право на звертання до господарського суду?)
3. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача № 3
Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у
корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою
діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником
одного товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової
інспекції заперечував проти обвинувачення, посилаючись на те, що він як
фізична особа – учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю,
на його думку займайся не він, а засноване за його участю ТОВ.
1. Що слід розуміти під підприємницькою діяльністю? Які ознаки
підприємницької діяльності?
2. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими
нормативними актами це визначено?
3. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

