
Розділ 5 

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

 

Тема заняття:  Державна реєстрація юридичної особи та правові наслідки для її відмови.  

Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання та умови його державної реєстрації.                       

Інструкційно-методична карта №5 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

Практичне заняття  № 8-9 ( 4 години) 

 

Самостійна робота  - 6 годин.   

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню загального 

порядку  утворення юридичної особи, формування її керівних органів та визначення їх компетенції; 

реєстрації установчих документів юридичної особи; порядок внесення змін і доповнень до статуту 

юридичної особи; процедура державної реєстрації фізичної особи-підприємця та порядок її 

оскарження у випадку відмови  .    

Сприяти формуванню правової грамотності студентів як майбутніх юристів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «засновники юридичної особи», «статутний капітал»  та порядок  його 

формування, «загальні збори»  та порядок їх проведення; відповідальність засновників юридичної 

особи та фізичної особи-підприємця за зобов’язаннями перед кредиторами;  зміст установчих 

документів та порядок  їх реєстрація.  

Вміти: визначати  етапи проведення державної реєстрації юридичної особи  та фізичної 

особи-підприємця, визначати права та обов’язки засновників юридичної особи , вимоги до форми 

змісту установчих документів,  порядок оскарження відмови у проведення державної реєстрації.  

     

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 акціонерні товариства» від  17.09.2008р.  

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

формувань"від   15.05.2003р.  

Інтернет - ресурси: 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

4. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pgp-journal.kiev.ua/.  

5. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

6. Електронні послуги Міністерства юстиції України https://online.minjust.gov.ua 

7. Единий Державний портал адміністративних послуг poslugy.gov.ua 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.mfu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nau.ua/
http://pravo.biz.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://poslugy.gov.ua/


 Питання для актуалізації опорних знань 

1. З якого моменту юридична особа набуває статусу суб’єкту підприємницької діяльності ;  

2. Надайте визначення « витяг з ЄДРПОУ», його зміст і порядок його отримання; 

3. Визначте етапи державної реєстрації фізичної особи-підприємця; 

4. Визначте порядок прийняття рішення про  ліквідацію юридичної особи. 

5. Охарактеризуйте повноваження ліквідаційної комісії при ліквідації ТОВ. 

 

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.  

 

 

Ситуація № 1. 
Прокуратурою м. Харків було подано позов до суду «про скасування державної реєстрації» 

Приватного підприємства «Альянс», засновником якого є німецький концерн «Siemens». Позовні 

вимоги були обґрунтовані тим, що концерн «Siemens» не є учасником господарських відносин згідно 

законодавства України, а також при проведенні державної реєстрації ПП «Альянс» не було подано 

документ про реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (Німеччина). Судом було 

задоволено позовні вимоги прокурора м. Харків і ухвалено рішення про припинення державної 

реєстрації ПП «Альянс» 

Вам необхідно визначити: 

1.Хто є учасниками господарських відносин в Україні?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Чи законні позовні вимоги прокуратури м. Харків?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Чи законним є судове рішення?________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.Визначте, які дії повинен був вчинити державний реєстратор, у випадку відсутності всіх 

документів, необхідних для державної реєстрації приватного підприємства 

«Альянс»_______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Ситуація 2. 
Громадянин України Якименко, який був зареєстрований в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців як фізична особа-підприємець без створення юридичної особи, прийняв рішення про припинення 

підприємницької діяльності. Його паспортні дані: Якименко Станіслав Романович, паспорт серії АЕ 301278, виданий 

Новомосковським  МВ УМВС України у Дніпропетровській області 23.12.1998р., код платника податків 5578902314. 

Проживає за адресою: 51200,  м. Новомосковськ вул.. Сучкова буд. 15 кв. 2 тел. 31-17-54. 

Вам необхідно визначити: 

1. Які  документи слід подати для внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення фізичної особи-

підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності та порядок і умови їх прийняття.___________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2.  За наявності яких підстав державний реєстратор має право залишити надані документи без розгляду, 

визначте порядок і умови залишення документів без 

розгляду._____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте порядок і строк проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця  за її рішенням.________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте порядок надання  відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 

державним органам і установам.________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5.Оформіть реєстраційну картку для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця, згідно умов ситуації. ( Відсутні дані визначте самостійно) 

 

Домашнє завдання   (6 год.): 

1..Визначте порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не 



повязано  з процедурою банкрутства  юридичної особи. 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2. .Визначте порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.__ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте порядок відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи та процедуру оскарження такого 

рішення. ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця 

за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом._________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5. Оформіть Заяву про визнання фізичної особи-підприємця  банкрутом, згідно умов ситуації.  (Відсутні дані 

визначте самостійно).  

6. Оформіть повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації юридичної особи. (Дані визначте 

самостійно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
     ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства юстиції України 

                                                 від 06 січня 2016 року № 15/5  

  

ЗАЯВА 

про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця  

 (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,  

у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються) 

  

Відомості про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

Прізвище 

                                                                      

Ім’я  

                                                                      

По батькові 

                                                                      

Дата народження 

    /     /         

  

Рреєстраційний номер облікової картки платника податків                     

  

Паспортні дані*:                                                                 серія      номер                      

 

Підстави для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця  

(необхідне відмітити) 



 

  Рішення фізичної особи – підприємця 

 Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи 

  Судове рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою 

 

  

  Судове рішення про визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою 

 

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

мають відмітку в паспорті. 

  

   фізична особа - підприємець    уповноважена особа (за довіреністю) 

  

  

   

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________ 

(прізвище, ініціали)                                                                                    (підпис)                                                                 (дата) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Інтернет - ресурси:

