
Розділ 5  

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

 

Тема заняття: Загальні вимоги державної реєстрації суб’єктів господарювання. 

 Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю. 

Інструкційно-методична карта №4 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

Практичне заняття  № 6-7 ( 4 години) 

 

Самостійна робота  - 4 години 

 

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню порядку  

утворення товариства з обмеженою відповідальністю, формування його керівних органів та 

визначення їх компетенції; реєстрації його установчих документів; порядок формування статутного 

капіталу та порядку виходу зі складу учасників.    

Сприяти формуванню правової грамотності студентів як майбутніх юристів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «керівні органи товариства» та порядок  їх формуваня, «майно товариства» та 

порядок його формування; відповідальність учасників товариства; зміст установчих документів та їх 

реєстрація; порядок ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.   

Вміти: визначати порядок проведення державної реєстрації товариства та його особливості, 

вимоги до форми змісту установчих документів товариства,  строки державної реєстрації товариства 

та підстави 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. Надайте визначення «державний реєстр» та його зміст;  

2. Охарактеризуйте порядок внесення інформації до ЄДРПОУ. 

3. Визначте етапи державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. 

4. Визначте порядок прийняття рішення рішення про  ліквідацію товариства. 

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 фомувань». 

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

також фізичних осіб - підприємців.  

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту 

створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 

підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим 

Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.  

Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва. 

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

включає, зокрема:  

- перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти 

відомостей, що вказані в реєстраційній картці;  

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для 

відмови у проведенні державної реєстрації;  

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного 

державного реєстру;  

  оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.  

 

Ситуація № 1 
Громадяни України Герасименко О.Л. та Тімченко П.Д. вирішили створити господарське 

товариство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. 19.05.2014 р. вони подали до 

відповідного органу пакет документів, визначений  Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних і фізичних осіб-підприємців». Але 29.05.2014 р. вони отримали письмове повідомлення 

про відмову у проведенні державної реєстрації ТОВ у зв’язку з тим, що в установчих документах 

ТОВ не зазначено порядок його реорганізації та ліквідації. 

Проаналізуйте ситуацію і визначте наступне: 

1.До компетенції якого органу належить проведення державної реєстрації ТОВ?_____________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Визначте етапи  утворення товариства з обмеженою відповідальністю.__________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.Визначте документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи?____________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.Які вимоги законодавства до змісту установчого договору ТОВ?__________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.Як  діяти в подальшому  гр. Герасименко О.Л. та гр. Тімченко П.Д.?________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7.Оформіть Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.(додаток №1) 

 

Ситуація № 2 
У зв’язку зі зміною юридичної адреси ТОВ «Дакар» та призначенням нового директора були 

внесені відповідні зміни до Статуту товариства. Директор ТОВ «Дакар» доручив юрисконсульту 

оформити і провести відповідно до законодавства відповідну процедуру. 

Вам необхідно визначить: 

1.Які документи подаються для реєстрації змін до установчих документів ТОВ?______________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.Який строк проведення  реєстрація змін до Статуту ТОВ?_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.Визначте розмір реєстраційного збору за проведення реєстрації  змін, згідно умов ситуації.___ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



4.Який  документ засвідчує факт проведення реєстрації змін до Статуту і як його отримати?_ 

____________________________________________________________________________________ 

    5.Заповніть  Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих 

документів юридичної особи, відповідно до умов Ситуації № 4. (Відсутні дані визначте 

самостійно). 

 

Домашне завдання   (4 год.): 

 
1.Охарактеризуйте правовий статус спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації.___________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2.Визначте і проаналізуйте порядок і умови формування та ведення реєстраційних справ.____________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте правовий статус Єдиного державного реєстру.______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Ситуація № 3. 

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 винесено рішення про припинення державної 

реєстрації ПП «Альянс» 

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

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.Чи законним є судове рішення?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Оформіть Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про відмову у проведенні 

державної реєстрації  

 

Вихідний № ___________  

Дата "___" ____________  

 

           Повідомляю про відмову у проведенні 

державної реєстрації 

__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(назва реєстраційної дії, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають 

відмітку у паспорті)) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

на підставі ________________________________________________________, 

(вказати підставу) 

встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців". 

До повідомлення додаються: 

__________________________________________________________________ 

(документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, 

відповідно до опису, крім документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації 

юридичної особи або фізичної особи – підприємця) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адресат: 

______________________________________ 
(місцезнаходження, найменування юридичної особи або 

місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи – підприємця) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
   

_____________________________________  
   
 
 

  



Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців" відмова у проведенні державної реєстрації не перешкоджає повторному поданню 

документів до державного реєстратора у загальному порядку після усунення причин, що стали 

підставою для відмови.  

Державний реєстратор  

______________________________ 

(найменування виконавчого комітету міської ради міста 

обласного значення або районної, районної у містах 

Києві та Севастополі державної адміністрації) 

 

__________________ 

(підпис)  

 

________________ 

(прізвище та ініціали)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи 

 

Вихідний № ___________  

Дата "___" ____________  

 

 

Шановний(а) ____________________________________! 

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців "____"_________ _______ року внесено запис № _____________ про 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 

_____________________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

на підставі __________________________________________________________________________, 

(вказати підставу) 

встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців". 

 

Державний реєстратор  

______________________________ 

(найменування виконавчого комітету міської 

ради міста обласного значення або 

районної, районної у містах Києві та 

Севастополі державної адміністрації) 

___________________ 

(підпис)  

_________________ 

(прізвище та ініціали)  

   М. П.     

 

Адресат: 

___________________________________ 
(повне найменування та місцезнаходження юридичної 

особи) 

___________________________________ 

__________________________________ 
 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 3                                               РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи 
 
 

І. Відомості про юридичну особу: 

 
 

Ідентифікаційний код  юридичної особи         

 

Повне найменування юридичної особи 

Організаційно-правова форма юридичної особи  

                                  
                                  

Назва юридичної особи 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 

 
 

Перелік змін до установчих документів, щодо яких проводиться державна реєстрація (необхідне 

відмітити) 

 
 

 

Зміна повного найменування юридичної особи 

 

 

 

 

Зміна скороченого найменування юридичної особи 

 



 

 

 

Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих 

документах) 

 

 

 

 

Зміна розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи 

 

   

 

 

Зміна складу засновників юридичної особи 

 

 

 

 

Зміна відомостей про засновників юридичної особи 

 

 

 

 

Зміна видів економічної діяльності юридичної особи 

 

 

 

 

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого акта, на 

підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування 

(непотрібне викреслити) 

 

 

 

 

Зміна центрального чи місцевого органу виконавчої влади, до сфери управління якого 

належить державне підприємство або частка держави в статутному капіталі юридичної 

особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків 

 

 

 

 

Зміна відомостей про органи управління юридичної особи 

 

 

 

 

Зміна мети установи 

 

 

 

 

Інші зміни (у тому числі зміни до установчих документів, які не пов’язані з внесенням 

відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців) 

 

 

 

 

 

 

Сторінку заповнив 

_______________________________________________________________________________________

___________ 



                                             (прізвище, ініціали)                                              (підпис)                                      

(дата) 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Інтернет - ресурси:
	ПОВІДОМЛЕННЯ  про відмову у проведенні державної реєстрації
	ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи


