
11.02.2022 

Група № 35 

Урок № 7-8 

Тема уроку: «Особливості складання та оформлення статуту».    

Мета: навчитися відпрацьовувати навики оформлювати та складати статути; 

сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, навчити 

учнів оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці; 

формувати відповідальність за результати своєї роботи, сприяти підвищенню 

мотивації до управлінської діяльності та співпраці в колективі, а також 

виховувати в учнів уважність та наполегливість, повагу до обраної професії та 

культуру праці. 

   Матеріали до уроку: 

1. Законспектуйте в робочому зошиті наступне: 

Статут  це юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють 

діяльність організації, установи, товариства громадян, їхні стосунки з іншими 

організаціями та громадянами, визначають їх структуру, функції, правовий 

статус та обов’язки в певній сфері державного управління або господарської 

діяльності. Після затвердження повноважним органом статути підлягають 

обов’язковій реєстрації у відповідних державних органах (для товариств, 

приватних підприємств та малих підприємств таким органом є районна державна 

адміністрація за місцем юридичної адреси об’єкта підприємницької діяльності). 

Вони видають підприємству свідоцтво про реєстрацію із зазначенням 

реєстраційного номера, юридичної адреси, після чого новостворена організація 

починає свою діяльність. Статути можуть бути типові та індивідуальні (табл.1). 



                                         Види статутів та їх основна характеристика 

Група Для кого 

розробляється 

Приклади організацій Ким затверджується  

1 2 3 4 

Типові 

(загальні) 

Для певних груп 

організацій, 

підприємств, 

товариств 

Акціонерні товариства (АТ), 

малі підприємства (МП), 

товариства з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) 

тощо 

Вищими органами 

державної влади та 

управління, з’їздами 

громадських організацій. 

Індивідуальні Для певної 

організації шляхом 

конкретизації 

типового статуту 

АТ «Мальва», 

МП «Колобок», 

ТОВ «Ера» 

Вищою установою, якій 

підпорядковане 

підприємство, організація 

Реквізити статуту: гриф затвердження вищою установою чи органом 

управління, назва виду документа, заголовок, текст, відмітки про погодження та 

реєстрацію, дата. 

 

Статут є основою для розробки положення про структурний підрозділ. 

Статути розробляються для груп організаційно-правових форм підприємств 

(наприклад, статут орендного підприємства тощо). 



 

 

Рубрикація для статуту є обов’язковою; нумерують не лише розділи, а й 

пункти у межах кожного розділу. Тексти ділових документів мають стандартні 

початки і закінчення. 

    2. Дайте відповіді на питання до опрацьованого матеріалу: 

 Що таке статут? Які види статутів існують?                                                                                    

 Які реквізити статуту?                                                                                                                             

 Розробіть один, за вибором, розділ Статуту умовного  Вашого підприємства.                                                        

УВАГА!  ФОТО конспекту та відповіді на контрольні запитання ( у листі зазначте 

№ групи та прізвище)  прошу надсилати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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