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Тема: Класифікація видів та суб’єктів підприємницької діяльності 

Мета: охарактеризувати класифікацію видів та суб’єктів підприємницької діяльності; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку: 

     Порядок утворення та державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності та вимоги 

для її здійснення. Загальні умови припинення господарської діяльності. 

    Утворення включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного 

виникнення та легітимації суб’єкта господарювання, суб’єкта права. 

     Правова підстава утворення суб’єкта господарювання — рішення власника (власників) 

майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених 

законодавством, також рішення інших органів, організацій і громадян. 

     Способи утворення суб’єкта господарювання: 

 заснування нового суб’єкта (суб’єктів) господарювання; 

 реорганізація (злиття, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта 

(суб’єктів) господарювання; 

 примусовий поділ (виділення) діючого суб’єкта господарювання за розпорядженням 

антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного 

законодавства України. 

    Шляхи створення суб’єкта господарювання: 

 за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу 

(загальний порядок); 

  у випадках, спеціально передбачених законодавством, — за рішенням інших 

органів, організацій і громадян (спеціальний порядок) 

      Державна реєстрація суб’єктів господарювання — це засвідчення факту створення або 

припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 

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

законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. 

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це 

автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про 

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. 

     Строк державної реєстрації не повинен перевищувати три робочих дня з дати 

надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, або два 

робочих дні для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця. 

      Свідоцтво про державну реєстрацію є документом встановленого зразка, який засвідчує 

факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної 

особи або фізичної особи — підприємця. 

       Види припинення суб’єкта господарювання (за юридичними підставами): 

 добровільне; 

  примусове. 

    Юридичні підстави добровільного припинення суб’єкта господарювання — ініціатива 

власника цього суб’єкта чи уповноважених ним органів або передбачені законом чи 

установчими документами обставини. 



       Види юридичних підстав примусового припинення суб’єкта господарювання 

(відповідно до судового рішення): 

 визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення 

закону, допущені при створенні суб’єкта господарювання — юридичної особи, які 

не можна усунути; 

  провадження суб’єктом господарювання діяльності, що суперечить установчим 

документам, або такої, що заборонена законом; 

  невідповідності мінімального розміру статутного фонду суб’єкта господарювання 

— юридичної особи вимогам закону; 

  неподання протягом року органам державної податкової служби податкових 

декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; 

  наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність суб’єкта 

господарювання — юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням. 

       Правові форми припинення суб’єкта господарювання: реорганізація і ліквідація. 

       Реорганізація передбачає виникнення на основі діючого суб’єкта господарювання 

одного або більше нових суб’єктів господарювання. У разі реорганізації суб’єкта 

господарювання усі його права та обов’язки переходять до правонаступника 

(правонаступників). 

      Правові способи реорганізації суб’єкта господарювання: 

 злиття (злиття двох і більше суб’єктів господарювання в один означає перехід прав 

і обов’язків кожного з них до суб’єкта господарювання, що виник внаслідок 

правового акта злиття. У цьому випадку виникає новий суб’єкт господарювання, а 

суб’єкти господарювання, що злилися, припиняються); 

  приєднання (приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого означає, що 

до останнього переходять права і обов’язки приєднаного суб’єкта господарювання); 

  поділ (поділ суб’єкта господарювання є створенням на базі одного існуючого 

суб’єкта господарювання двох і більше суб’єктів господарювання як суб’єктів 

права); 

  перетворення (перетворення суб’єкта господарювання як спосіб реорганізації 

означає перетворення однієї форми власності в іншу і, відповідно, зміну 

організаційно-правової форми суб’єкта господарювання). 

 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Які вам відомі пособи і шляхи утворення суб’єкта господарювання? 

2. Що вам відомо про державну реєстрацію суб’єктів господарювання? 

3. Що вам відомо про правові форми припинення суб’єкта господарювання? 

 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 



Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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