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ПЛАН УРОКУ № 13 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Зміст установчих документів та їх підготовка. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його 

утворення - установчий (засновницький) договір, а у випадках, передбачених 

законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. 

В установчих документах повинні бути зазначені: найменування суб'єкта 

господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція 

його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування 

майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, 

якщо інше не передбачено законом. 

Якщо осіб, які бажають заснувати підприємство, дві або більше, такі особи 

укладають між собою установчий (засновницький) договір. У засновницькому 

договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, 

визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі 

йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю 

суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та 

входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які 

передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації. 

Статут являє собою подальшу деталізацію положень, що містяться в 

установчому договорі. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості 

про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 

статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про 

органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та 

ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з 

особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання. Статут може 

містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. 
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Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості 

про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та 

учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними 

рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або 

кваліфікована більшість голосів, інші відомості. 

Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім зазначених 

відомостей, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, 

розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Статут акціонерного товариства, 

повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну 

вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються 

засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій. Статутом може 

бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни 

вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників. 

 

Питання для контролю 

1. Що таке статут товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

2. Опишіть значення статуту та відмінність статутів різних 

підприємств 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 14 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Державна реєстрація підприємницької діяльності. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

 

4. Вивчення нового матеріалу 

 

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва - обов'язкова умова 

здійснення всіх видів підприємницької діяльності кожним підприємцем, що 
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означає необхідність проходження ним певної процедури, яка 

підтверджується свідоцтвом про реєстрацію. 

 

Мета державної реєстрації — облік, накопичення і контроль 

відомостей про суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

В Україні — засвідчує факт створення або припинення юридичної 

особи, Засвідчує факт набуття або позбавлення статусу підприємця 

фізичною особою. Проводиться шляхом внесення відповідних записів до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Місце державної реєстрації — в Україні проводиться за місцезнаходженням 

юридичної особи, яке може бути як нежитлове приміщення, так і місце реєстрації 

одного з засновників. 

Документи, які подаються державному реєстратору для здійснення 

державної реєстрації підприємства в Україні: 

 заповнену реєстраційну картку встановленого зразка; 

 рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення 

юридичної особи; 

 два примірники установчих документів (статут або модельний статут); 

 документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення 

державної реєстрації юридичної особи. 

 якщо до складу засновників входить юридична особа (входять юридичні 

особи), то інформацію з документами, що підтверджують структуру 

власності, яка дає змогу встановити фізичних осіб — власників істотної 

участі цих юридичних осіб. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання, 

виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82

