
Розділ 5 

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

Тема заняття:  Порядок визнання недійсними та скасування установчих документів суб’єкта 

господарювання                        

Інструкційно-методична карта №8 
(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

 Практичне заняття  № 13-14 (4 години)  

 

Самостійна робота  - 4 години.  

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню підстав 

визнання недійсними установчих документів  суб’єктів господарювання; повноваження органів 

державної влади при виявленні фактів порушення реєстрації суб’єктів господарювання або реєстрації 

його з порушенням законодавства; повноваження державного реєстратора  у випадку визнання 

недійсними установчих документів суб’єкта господарювання.  

Студенти повинні:  

Знати: законодавчі підстави  скасування установчих документів або визнання їх недійсними; 

порядок внесення запису до ЄДРПОУ щодо визнання недійсними статутних (установчих) документів 

суб’єкта господарювання;  порядок зняття з обліку в органах державної влади,  суб’єкта 

господарювання , який ліквідовано за рішенням суду. 

 Вміти: визначати  підстави та етапи  ліквідації суб’єкта господарювання; оформити 

документально порядок внесення запису до ЄДРПОУ про ліквідацію суб’єкта господарювання; 

визначити черговість задоволення вимог кредиторів у зв’язку  з ліквідацією суб’єкта 

господарювання.  

  

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 фомувань" 

    від   15.05.2003р.  

6. Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. 

 

 

 Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте перелік підстав для визнання недійсними установчих документів юридичної особи. 

2. Визначте повноваження державного реєстратора після ліквідації юридичної особи, у зв’язку з визнанням недійсними 

установчих документів юридичної особи;  

3. Визначте правові наслідки визнання недійсним статуту юридичної особи; 

4. Яка відповідальність і для кого, передбачена за реєстрацію юридичної особи на підставі недостовірних даних. 

5. Які правові підстави для відмови в проведенні державної реєстрації суб’єкта господарювання? 

6. Який статус мають відомості зазначені в Єдиному державному реєстрі і хто є володільцем і розпорядником цієї 

інформації?  

 

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.  

 Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з 

банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його 

копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного 

державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення 

вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.  

 Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не 

пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання судом недійсною державної 

реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а 

також в інших випадках, встановлених законом;провадження нею діяльності, що суперечить 

установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру 

статутного капіталу юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної 

податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; 

наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її 

місцезнаходженням.  

  

Ситуація № 1. 
16-річний гр.Дорошенко (місце проживання: 51200, м. Новомосковськ, вул. Лісова,78, код 

платника податків 6765432199)  вирішив самостійно займатися підприємницькою діяльністю 

(надання послуг з ремонту побутової техніки). Направивши 12.09.2017р. відповідні документ до 

органу реєстрації, 19.09.2017р. він отримав рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 

його, як суб’єкта господарювання. 

 Вам необхідно визначити: 

1.Чи може 16-річний гр. Дорошенко самостійно займатися підприємницькою діяльністю?___ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.Чи є гр. Дорошенко суб’єктом господарювання?______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.Надайте визначення  «цивільна дієздатність» та поясніть, як ці поняття пов’язані з право 

здійснення підприємницької діяльності ?_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.Оформіть заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця при умові досягнення 

ним 18 років. (Додаток 1.). Відсутні дані визначте самостійно. 

 

 

Ситуація № 2. 

Засновник приватного підприємства «Терра» 14.09.2016р. вирішив ліквідувати засноване ним 

підприємство, яке знаходиться у м. Дніпро, вул..Робоча,45. 

Направивши 24.09.2016р. відповідний пакет документів до відповідного державного органу, 

засновник 30.12.2016р. отримав повідомлення про відмову у проведенні відповідної реєстраційної дії 

у зв’язку з тим, що не було надано доказів сплати реєстраційного збору. 

  

Вам необхідно визначити:    

1.Який строк і порядок визначено законодавством для проведення процедури ліквідації юридичної 

особи за рішенням засновника? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Чи правомірні дії органу реєстрації, згідно умов ситуації?________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.На який строк може бути зупинена реєстраційна дія, і як в подальшому вона здійснюється 

згідно  законодавства? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.Оформіть рішення власника(засновника) про ліквідацію юридичної особи.   (додаток 2.) 

 

  ВИСНОВОК:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання  (4 год.): 

1. Визначте порядок збільшення  статутного фонду  ТОВ. ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Оформіть протокол ТОВ про внесення змін до статутних документів. 

3. Оформіть протокол загальних зборів учасників ТОВ про ліквідацію згідно умов ситуації №2.  

4.  Визначте особливості ліквідації підприємства з іноземними інвестиціями.______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 Додаток 2. 

 

РІШЕННЯ № _______ 

Засновника Приватного підприємства «____________» 

 

 «_____»_______________20____р.                                              м.______________________________ 

 

 

Я, ___________________________________, як Засновник Приватного підприємства «____________», 

яке розташоване за адресою: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Припинити діяльність _____________________________________________шляхом його ліквідації. 

  

2. Створити ліквідаційну комісію Приватного підприємства «____________». 

Включити до складу ліквідаційної комісії громадянина_______________________________________ 

________________________, (паспорт серія  ___________№______________, виданий ____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

року ____________ РВ УМВС України в ____________________________________________________ 

області, ідентифікаційний номер ____________________), який проживає за адресою:______________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

 та громадянина_________________________________________________________________________ 

________________________, (паспорт серія ________№ _____________, виданий 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ року 

____________ РВ УМВС України в _________________________________________________ області, 

ідентифікаційний номер ______________________), який проживає за адресою:__________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

3. Призначити головою ліквідаційної комісії Приватного підприємства «____________» громадянина 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

  

4. Затвердити ліквідаційний баланс Приватного підприємства «____________». 

  

5. Уповноважити громадянина ______________________ здійснювати всі дії пов’язані з проведенням 

державної реєстрації припинення Приватного підприємства «_______________________» у зв’язку з 

його ліквідацією. 

  

  

Засновник 

Приватного підприємства «____________»                            ____________ 



 

 

Додаток 1. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції України 

18 листопада 2016 року № 3268/5 

(у редакції наказу Міністерства юстиції України 

від 19 травня 2020 року № 1716/5) 

 

   



   



   



  

Директор департаменту 

приватного права                                                                                                                    О. Ференс 

{Форма 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказу Міністерства 

юстиції № 1716/5 від 19.05.2020} 

 


