
Розділ 5 

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

 

Тема заняття:  Порядок і умови державної реєстрації окремих категорій суб’єктів  

господарювання                        

Інструкційно-методична карта №6 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

 Практичне заняття  № 10 (2години)  

 

Самостійна робота  - 4 години.   

 

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню загального 

порядку державної реєстрації державних і комунальних підприємств, їх особливості;  умови 

формування статутного капіталу державного підприємства та порядок здійснення контролю за його 

цільовим виконанням; умови створення банківської установи. 

Сприяти формуванню правової грамотності студентів як майбутніх юристів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «засновники державного підприємства, «майно комунального підприємства»  

та порядок  його формування, особливості ліквідації державного і комунального підприємства ; зміст 

установчих документів та порядок  їх реєстрація; повноваження Національного банку України при 

створенні банківської установи.   

Вміти: визначати  етапи проведення державної реєстрації державного і комунального 

підприємства, визначати права органів місцевого самоврядування при створенні комунального 

підприємства; вимоги до форми змісту установчих документів державного підприємства; порядок 

реєстрації банківської установи. 

     

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28.06.1996р.  

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Закон України  "Про господарські товариства" від 19.09.1991р.  

5. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань"  від   15.05.2003р.  

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від  07.12.2000 р. 
7. Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. 

 

 Питання для актуалізації опорних знань 

1. Надайте визначення поняття «банківська установа», «ліцензія». 

2. Визначте повноваження Національного банку України;  

3.  За рахунок чого створюється статутний фонд банку? 

4. Визначте порядок формування органів управління комунального підприємства ; 

5. Визначте підстави  ліквідації державного підприємства. 

6. Кому належить і хто має право розпоряджатися  майном комунального підприємства?  

 

 Вирішення ситуаційних завдань  
 

Методичні рекомендації 

 



Слід врахувати, що спеціальним законом, що регулює питання державної реєстрації суб’єктів 

господарювання є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців  та громадських формувань». 

 Цей  Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а 

також фізичних осіб - підприємців.  

 Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - 

заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі 

подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні 

документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем 

проживання відповідні документи. 

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є:  

невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації 

фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення 

державної реєстрації;  

 наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо 

фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;  

наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем. 

 Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не 

допускається.  

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги стосовно державного 

реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань або державного 

реєстратора прав, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, 

на якій діє відповідний територіальний орган. 

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги: 

1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність 

державного реєстратора; 

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації. 

Міністерство юстиції України розглядає скарги: 

1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії 

проведено на підставі рішення суду)/ на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію 

прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого 

майна наявний судовий спір); 

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. 

Дещо відрізняються вимоги щодо скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора у 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та державного реєстратора 

прав. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або 

територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права 

порушено, у письмовій формі та має містити: 

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) 

або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, 

якщо скарга подається представником; 

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку 

скаржника; 

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 

4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги. 

 

Ситуація № 1. 

 При перевірці Генеральною Прокуратурою України законності створення та діяльності 

публічного акціонерного товариства «Фінанси», яке здійснює свою діяльність в м. Києві, було 

встановлено наступне: 



- Засновником банку є громадянин Італії, який проживає на території України ; 

- Банк не має дозволу на здійснення діяльності органу місцевого самоврядування; 

- Банк здійснює діяльність з продажу цінних паперів та дорогоцінних металів; 

- Банк не зареєстрований в органах державної фіскальної служби; 

- Банк не має ліцензії Національного банку України. 

Вам необхідно визначити:  

1.Які з перелічених обставин є порушенням законодавства, і якого?_______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Хто може бути засновником (учасником) банку?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

З.3 якого моменту і на підставі яких документів юридична особа набуває статусу банку і має 

право на здійснення банківської діяльності?___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.Який орган здійсню контроль за діяльністю банківської установи?______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.Який строк дії банківської ліцензії?_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6.Визначте правові підстави ліквідації банку?_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7.Оформіть заяву на отримання ліцензії для здійснення банківської діяльності.  

 

Домашнє завдання  (4 год.): 

1. Визначте порядок державної реєстрації банківської установи.___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Визначте підстави анулювання банківської ліцензії.___________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Надайте характеристику кооперативного банку та визначте умови для його створення._____________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Що є «банківською таємницею»? _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

  

ВИСНОВОК:_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________           

                                                 (найменування органу ліцензування) 

                                                                         

                                                                        ЗАЯВА 

                                                  на видачу ліцензії 

Заявник                                                                                                                                 

            (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові 

керівника, робочі телефони)  

                                                                                                                                                       

 (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані) 

Банківські реквізити: ________________________________________________________ 

                                           ( № рахунку,найменування банку, 

МФО)                                                                                                  

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання _______________________просить видати ліцензію 

на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, згідно з 

переліком робіт, що додається. 

Ліцензія отримується вперше. (при наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія _____ 

№_________, діє до ______ року, видана _____________________________).  

                                                                             (найменування органу, який видав ліцензію) 

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами виконання зазначених робіт ознайомлений і 

зобов’язуюсь їх виконувати. 

Не заперечую проти розміщення інформації (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження) про 

видачу ліцензії нашому підприємству в засобах масової інформації. 

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.12.07 № 1396), а саме: 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена нотаріально або органом, який видав 

документи); 

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(засвідчена нотаріально або органом, який видав документи); 

- перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати; 

- дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;* 

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним 

рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про 

наявну систему контролю якості виконання робіт;  

- висновок установи, організації, уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення 

експертизи.  

  Заявник 

                                                                                                                                                        

(посада особи, яка склала заяву)                                                (підпис)                                            

  (прізвище, ініціали) 

  

«_____» ___________ 20____ р.  

М.П. 

Примітка: *заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів 

(філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, 

довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

  

 


	ЗАЯВА
	на видачу ліцензії

