
Тема 4. Технологія заснування власної справи 

Практичне заняття 4 

Розроблення пакета засновницьких документів для державної реєстрації 

суб’єкта підприємництва 

 

Мета: набути практичних навичок з розроблення і створення пакета засновницьких 

документів. 

У результаті опрацювання цієї теми студенти мають уміти: розробляти пакет 

засновницьких документів для державної реєстрації суб’єкта підприємництва. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ. 

3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

4. Закони України: 
4.1. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» (у редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text 

4.2. «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text 

4.3. «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 

22.03.2012 № 4618-VI; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text 

4.4. «Про страхування» (у редакції Закону від 04.10.2001№ 2745-III). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 24.05.2017 № 504-р 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#Text 

6. Ануфрієва О. Л. Підприємницька діяльність : Навч. посіб. / О. Л. Ануфрієва, Т. Г. 

Пальчевська, Г. М. Лагоцька. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022. – 304 с. 

7. Основи торговельного підприємництва : Збірник задач і ситуаційних завдань для визначення 

рівня знань студентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальність: 5.03051001 

Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : В. П. Азовська, Н. С. Бочарова, І. М. Яшина. 

– К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2022. – 36 с. 

8. Основи торговельного підприємництва : Наочний по сіб. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2021. 

9. Зразки статутів. 

10.Типові форми установчих документів. 

 

План практичного заняття 
 

№ 

з/п 

Питання 

практичного 

заняття 

Випереджальні     завдання Рекомендовані завдання на практичному 

занятті 

1 Розроблення 

пакета 

засновницьких 

документів для 

державної 

реєстрації 

суб’єкта 

підприємництва 

1. Проблеми державної 

реєстрації суб’єктів 

підприємництва в Україні 

1. Порядок розроблення засновницьких 

документів. 

2. Підготовка атрибутів майбутньої 

фірми (підприємства). 

3. Державна реєстрація суб’єкта 
підприємництва 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

1. Що означає поняття «засновницькі документи»? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#Text


2. Яким має бути зміст установчого договору? 

3. У яких випадках укладають установчий договір? 

4. Хто розробляє засновницькі документи? 

5. Чим відрізняються статут і установчий договір? 

6. Із якого моменту набирають чинності статут і установ- чий договір? 

7. Де і як проводять державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності? 

8. Які документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи? 

9. Які документи необхідні для державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва 

– фізичної особи? 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Завдання 1. Порядок розроблення засновницьких документів. 

До першого завдання «Порядок розроблення засновницьких документів». Вивчіть 

зразки запропонованих засновницьких документів. 

1. Скориставшись документальним і наочним забезпеченням, визначте, які документи 

належать до засновницьких, та коротко охарактеризуйте кожен із них. 

2. Розробіть послідовність процесу укладання засновницьких документів майбутнього 
підприємства. 

3. Обґрунтуйте об’єктивну необхідність засновницьких документів під час створення 

власної справи. 

4. Скориставшись запропонованими зразками, за завданням викладача складіть макет 

статуту й установчого договору. 

Звіт про виконану роботу складіть у довільній формі. До звіту додайте макети 

складених документів. 

 

Завдання 2. Підготовка атрибутів майбутньої фірми (підприємства). 

       Із 21 лютого 2011 року постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Положення про дозвільну систему» від 29.12.2010 № 1216 скасовано отримання дозволів на 

виготовлення печаток. Окрім того, згідно з ст. 581 «Печатки суб’єкта господарювання» 

Господарського кодексу України 

«1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. 

Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.» 

      Після отримання печаток і штампів їх ніде не реєструють. 

       Уся відповідальність за використання і зберігання печаток і штампів покладається на осіб 

та керівників, яким потрібно у своїй діяльності користуватися печатками і штампами. 

 

Дайте назву майбутній фірми (підприємству). 

Підготуйте атрибути майбутньої фірми (підприємства): 

• зразок печатки; 

• зразок штампа; 

• макет фірмового бланка. 

Результати роботи опишіть у довільній формі. 

Завдання 3. Державна реєстрація суб’єкта підприємництва. 

На підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань» (зі змінами) вибудуйте загальну схему державної 

реєстрації суб’єкта підприємництва: 

а) юридичної особи; 

б) суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи. 

Оформте  Заяву  на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48


Щоб систематизувати теоретичні знання та перевірити практичні вміння, 

розв’яжіть ситуаційні завдання. 

Ситуація 1. Після закінчення коледжу ви вирішили відкрити магазин з продажу 

продуктів харчування. Який порядок державної реєстрації ФОП? 

https://wiki.legalaid.gov.ua/images/4/4e/39258869_983199658527469_3388362964682670080_n.jp

g 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0

%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD

%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D

0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1

%8F 

Ситуація 2. Ви з приятелем вирішили започаткувати власну справу, створивши 

публічне акціонерне товариство. Який порядок державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності? http://www.corporatesecretary.com.ua/ua/creation-and-

reorganization-of-

at#:~:text=(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%

85)%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.-

,%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0

%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%D0%BC%D1

%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B

4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D

1%81%D0%BE%D1%8E)%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8

1%D1%82%D0%B2%D0%B0. 

Ситуація 3. Ви створили своє власне підприємство. Для його функціонування вам 

необхідно відкрити поточний рахунок у банку. 

Поясніть, що таке поточний рахунок?  У який спосіб можна його 

відкрити? Що для цього потрібно? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#n2278 

Заповніть Заяву про відкриття поточного рахунку в банку 

 

Ситуація 4. Ви працюєте комерційним директором фірми «Аванта». Планується реорганізувати 

фірму, змінивши її організаційно-правової форми. Вам доручили підготувати всі доку менти 

для проведення реорганізації. Яка послідовність ваших дій? 

Ситуація 5. Уявіть себе власником фірми. Якими будуть  ваші дії в разі, коли: 

1) сплив строк дії ліцензії; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n9522-19#n435 

2) ваша фірма нерентабельна; 

3) вашу фірму визнали банкрутом? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n952 

 

Ситуація 6. Як підприємець ви провадите освітню діяльність (надаєте послуги у сфері повної 

загальної середньої освіти). Строк дії ліцензії спливе за шість місяців. Які ваші дії? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22 

Ситуація   7.   Підприємець вирішив відкрити   магазин з продажу продовольчих товарів: хліб і 

хлібобулочні вироби, молоко та молочні вироби, алкогольні й безалкогольні напої. Чи 

потрібна ліцензія для реалізації таких товарів? Які умови отримання ліцензії? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22 

Викладач                                                                                                              Верблюд С.В. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/images/4/4e/39258869_983199658527469_3388362964682670080_n.jpg
https://wiki.legalaid.gov.ua/images/4/4e/39258869_983199658527469_3388362964682670080_n.jpg
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%E2%80%93_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F
http://www.corporatesecretary.com.ua/ua/creation-and-reorganization-of-at#:~:text=(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85)%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.-,%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B7%
http://www.corporatesecretary.com.ua/ua/creation-and-reorganization-of-at#:~:text=(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85)%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.-,%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B7%
http://www.corporatesecretary.com.ua/ua/creation-and-reorganization-of-at#:~:text=(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85)%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.-,%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B7%
http://www.corporatesecretary.com.ua/ua/creation-and-reorganization-of-at#:~:text=(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85)%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.-,%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B7%
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