
Розділ 5 

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

 

Тема заняття:  Скасування державної реєстрації суб’єктів господарювання та 

порядок  його оскарження                        

Інструкційно-методична карта №7 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

 Практичне заняття  № 11-12 (4 години)  

 

Самостійна робота  - 4 години.  

 

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню підстав та умов 

скасування державної реєстрації суб’єктів реєстрації; повноваження органів державної влади і 

місцевого самоврядування при ліквідації деяких категорій суб’єктів господарювання; порядку 

внесення запису до ЄДРПОУ щодо ліквідації суб’єкта господарювання.  

Студенти повинні:  

Знати: поняття «ліквідація» суб’єкта господарювання,  «визнання недійсними статутних 

документів»,  порядок задоволення вимог кредиторів; порядок  продажу майна в процедурі ліквідації; 

порядок внесення запису до ЄДРПОУ про ліквідацію юридичної особи.  

Вміти: визначати  етапи  ліквідаційної процедури юридичної особи, черговість задоволення 

вимог кредиторів та порядок продажу майна при ліквідації юридичної особи; оформити запит до 

ЄДРПОУ щодо отримання інформації.   

  

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 «ліквідація юридичної особи». 

2. Визначте строки і порядок внесення інформації до ЄДРПОУ про ліквідацію юридичної особи;  

3. Визначте підстави ліквідації суб’єкта господарювання за рішенняс суді. 

4. Визначте підстави  ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю. 

5. Хто здійснює контроль за проведенням  ліквідаційної процедури юридичної особи у справі про банкрутство? 

6. Участь якого органу є обов’язковою при здійсненні процедури ліквідації комунального підприємства? 

7. Як вирішити питання щодо незаконної ліквідації приватного підприємства за ініціативою органу державної  влади? 

 

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 припинення юридичної особи  в  результаті злиття,  

приєднання,  поділу або перетворення  голова комісії з  припинення  або  уповноважена  ним  особа  

після закінчення  процедури  припинення,  передбаченої  законом,  але не раніше  закінчення  строку  

заявлення  вимог  кредиторами  повинна подати   особисто   (надіслати   рекомендованим  листом  з  

описом вкладення) державному реєстраторові такі документи:  
     
 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. 

Громадянин Кравченко, який є громадянином Франції, але останні 5 років проживає на території 

України і має намір розпочати підприємницьку діяльність, 24.09.2017р. направив до органу 

державної реєстрації пакет документів для проведення державної реєстрації його, як фізичної особи-

підприємця.  

Але, 15.10.2017р. посадова особа, яка уповноважена здійснити процедуру державної реєстрації, 

повернула документи з наступних підстав: 

- не всі документи оформлені державною мовою;  

- не надано довідку про відсутність судимості гр. Кравченка; 

- копія паспорта нотаріально не засвідчена; 

- відсутня довідка про розмір доходу за останні 12 місяців; 

- гр. Кравченко не є громадянином України; 

- гр. Кравченко не володіє вільно державною мовою; 



- відсутня довідка, що він не зареєстрований як суб’єкт господарювання у Франції; 

- 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.  

Вам необхідно визначити: 

1.Які посадові особи уповноважені здійснювати державну реєстрацію суб'єктів   

господарювання? 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Які з перелічених в ситуації підстав є правомірними, а які неправомірними. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.Строки і підстави відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця.________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   

4.Як гр. Кравченко може захистити свої права?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.Визначте перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації фізичної 

особи-підприємця.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.Оформіть скаргу на дії державного реєстратора, згідно умов ситуації (Додаток1.) 

Відсутні дані визначте самостійно).  

 

Ситуація № 2. 



 

У зв’язку зі зміною юридичної адреси ТОВ «Дакар» та призначенням нового директора були 

внесені відповідні зміни до Статуту товариства. Засновник ТОВ «Дакар» - Родіонов уповноважив 

юрисконсульта Гаврилова оформити відповідно до законодавства зміни до установчих документів 

ТОВ. 

Вам необхідно визначити: 

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.В який строк проводиться відповідна реєстрація змін до Статуту ТОВ?_____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Визначте розмір адміністративного збору за проведення державної реєстрації  змін, згідно умов 

ситуації._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   4.Оформити Заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ, згідно умов 

ситуації. (додаток 2).  

 

ВИСНОВОК: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

    

Домашнє завдання  (4 год.): 

1. Визначте порядок ліквідації  страхової компанії.___________ ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Визначте коло державних органів, які відповідно до законодавства мають право проводити перевірки суб’єктів 

господарювання_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте ознаки і охарактеризуйте порядок створення  державного банку _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Які форми ліквідації юридичної особи визначені законодавством ? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1. 

Начальнику  

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Заявник_____________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  
(для фізичних осіб: Прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання чи 

перебування, засоби зв’язку, електронна адреса; 

для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку, 

електронна адреса.   

(Якщо скарга подається представником-  найменування (ім’я) 

представника скаржника) 

 

Скарга 

на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується, зміст оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності 

державного реєстратора та норми законодавства, порушенні на думку заявника). 

 

викладення обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Враховуючи вище викладене, на підставі статті _______Закону України «Про ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

статей ___________________Закону України «Про звернення громадян», прошу: 

  

1.__________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

Посада _____________________________________________________________________ 

  

(П.І.Б.) _____________________________________Підпис _________________________              

 

 

«_____»___________________20__р.                              

 

Примітка: якщо скарга подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи 

інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в 

установленому порядку.   

 В зверненні можливо передбачити бажання скаржника або його представника взяти участь у 

розгляді скарги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства юстиції України 

14.10.2011 №  3178/5 

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 

   

________________        _____________________________________   ___________________ 

           (дата)                                              ( П.І.Б)                                                 (підпис) 

 

 

 

 

 

 
 

 


