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вступ

Розвиток підприємництва, як складного багатоаспектного виду діяльності, включеної 
у формат суспільних відносин ринкового типу, зумовив появу господарського права як галузі 
права із своїм власним предметом та методом регулювання. Господарське право є однією 
з найважливіших галузей в системі права, адже функціонування ринкової економіки є базою 
розвитку майже усіх інших типів суспільних відносин. 

На сучасному етапі розвитку господарське право увійшло в національну правову систе-
му із прийняттям акта про незалежність України та формуванням національної системи за-
конодавства. Важливим кроком на шляху формування господарського законодавства стало 
прийняття Господарського кодексу України, який визначив основні правові режими господа-
рювання та регулювання найбільш важливих господарських відносин. Але регулювання гос-
подарських відносин не обмежується тільки нормами Господарського кодексу. Регулювання 
різноманітних сфер господарювання носить спеціальний характер та потребує спеціального 
законодавчого регулювання. Великий вклад в розвиток науки господарського права внесли 
представники Донецької наукової школи господарського права (Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України), Київської наукової школи господарського права, в особі кафедри 
господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені 
Т.Г. Шевченка. У дев’яностих роках ХХ століття була створена Нова Харківська школа гос-
подарського права, представниками якої стала кафедра господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також Одеська школа господарського 
права (кафедра господарського права і процесу Національного Університету «Одеська юри-
дична академія»

Господарське право – це жива галузь право, яка постійно розвивається та має динамічну 
природу. Еволюція економічних відносин, поява нових сфер регулювання, відкриття нових 
ринків та запровадження новітніх технологій у виробництво, а також процеси глобалізації 
економічного життя спонукають до адаптації господарського законодавства України із зако-
нодавством Європейського союзу, та удосконалення механізму господарсько-правового регу-
лювання. 

Предметом регулювання господарського права є господарські відносини, що мають 
комплексний характер (організаційно-господарські, господарсько-виробничі та внутрішньо-
господарські відноси). Важливим аспектом регулювання є збалансування та регулювання 
взаємодії суб’єктів господарювання між собою, суб’єктів – господарювання та інвесторів, 
суб’єктів господарювання та споживачів, а також відносин між державою та бізнесом, між 
національною та світовою економікою в межах економічної кооперації суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності тощо. Поряд з цим характерною рисою господарських правовідносин є 
поєднання правового регулювання на законодавчому і локальному рівні, що передбачає до-
сягнення балансу ринкового саморегулювання з державним регулюванням економічних від-
носин. 

Навчальний посібник побудований відповідно до структури курсу «Господарське право», 
що викладається студентам Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
та складається з двох частин (Загальної та Особливої). 

Сподіваємося, що навчальний посібник стане у нагоді як студентам для оволодіння необ-
хідними знаннями з курсу «Господарське право» та підготовки до іспиту, так і всім, хто ціка-
виться питаннями господарського права України.
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1. Поняття і принципи господарського права 
1.1. Поняття та предмет господарського права  

 
1.2. Методи правового регулювання господарських відносин - базуються на 

двох основних принципах - загальнодозвільному і зобов'язуючому 
Метод приписів - 
Діяльність суб’єктів 
господарювання 
підпорядковується 
загальновизнаним 
принципам та 
передбачає дотримання 
всіх норм законодавсва 
(державна реєстрація, 
отримання ліцензій, 
дотримання квот, інших 
спеціальних режимів)  

дозволяє суб'єктам 
господарювання 
приймати самостійно 
(але в межах своєї 
компетенції) юридично 
значущі рішення, і 
передбачає обов'язок 
усіх інших суб'єктів не 
перешкоджати 
прийняттю та 
виконанню цих рішень  

Метод 
координації забезпечує 
прийняття юридично 
значущих рішень за 
згодою сторін, кожна із 
яких не вправі 
нав'язувати свої умови 
іншій стороні; рішення 
приймається на основі 
компромісу (укладення 
господарського 
договору) 

Метод 
рекомендацій передбачає 
видання компетентними 
органами адресованих 
суб'єктам 
господарювання 
пропозицій 
(рекомендацій) щодо 
певної (бажаної для 
суспільства, ефективної) 
поведінки (порядку дій) 
у сфері господарювання  

 

1.3. Поняття, ознаки та види господарських відносин 
Предмет господарського права становлять господарські правовідносини 
Господарські правовідносини - це врегульовані нормами права (за допомогою методів господарського 
права) суспільні відносини, котрі виникають у сфері економіки (господарювання) щодо безпосереднього 
здійснення господарської діяльності та/або організації/управління такою діяльністю, характеризуються 
особливим суб’єктним складом, а також поєднанням організаційних і майнових елементів. 

 

 

Господарське право 

як галузь права 
система правових норм, 

що регулюють 
відносини з приводу 
безпосереднього 
здійснення 

господарської діяльності 
та/або керівництва нею 
(такою діяльністю) із 
застосуванням різних 
методів правового 
регулювання. 

як наука 
вивчає історію становлення та розвитку 

системи правового регулювання 
господарських відносин в Україні та за 

кордоном, виявляє закономірності, тенденції, 
прогалини правового регулювання 

господарських відносин та напрацьовує 
рекомендації щодо вдосконалення як 

правового регулювання, так і 
правозастосовної практики, використовуючи 
різноманітні наукові методи: аналіз, синтез, 

історичний, порівняльно-правовий, 
евристичний, синергетичний та ін. 

як навчальна дісципліна  
це сукупність знань і 
навичок правового 

регулювання господарської 
діяльності і використання 
відповідних правових норм 
у практиці господарювання 
при здійсненні професійної 
юридичної діяльності. 

Складається з загальної і 
особливої частини 

Ознаки господарських відносин 

виникають 
у сфері 
економіки 

особливий суб'єктний 
склад – зміст-

безпосереднє здійснення 
господарської діяльності 

поєднання 
майнових і 

організаційних 
елементів 

поєднання 
публічних і 
приватних 
інтересів 

досягнення 
соціального 
ефекту 

 правове 
регулювання на 
законодавчому 
та локальному 

рівні 

Види господарських відносин 

Господарсько-виробничі – 
майнові та інші відносини, що 
виникають між суб'єктами 
господарювання при 

безпосередньому здійсненні 
господарської діяльності 

Організаційно-господарські – 
відносини, що складаються між 
суб'єктами господарювання та 
суб'єктами організаційно-

господарських повноважень у 
процесі управління 

господарською діяльністю 

Внутрішньогосподарські є 
відносини, що складаються між 

структурними підрозділами суб'єкта 
господарювання, та відносини 
суб'єкта господарювання з його 
структурними підрозділами 
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1.4. Система господарського законодавства України 

 

 
1.5. Поняття та види господарської діяльності 
Господарська діяльність - це така суспільно-корисна діяльність суб'єктів господарювання щодо 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за плату (як товару), що 
ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтересів і здійснюється професійно	

Не є предметом регулювання Господарського Кодексу (ст.4 ГК) : 
майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються ЦК 

земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони 
рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 

атмосферного повітря 

трудові відносини 

фінансові відносини за участі суб'єктів господарювання, що виникають у процесі 
формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів 

адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в 
яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним 

господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-
господарських повноважень щодо суб'єкта господарювання 

відносини за участю суб’єктів господарювання, що виникають у процесі виконання 
вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

Конституція 
України 

закони України, що регулюють господарські відносини -кодифіковані (ГК, ЦК, Кодекс торгівельного 
мореплавства, Кодекс України з питань банкрутства) та некодифікавоні (Про державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” 
“Про ліцензування видів господарської діяльності" "Про господарські товариства", "Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про акціонерні товариства", “Про захист економічної 
конкуренції”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, "Про Антимонопольний комітет", “Про 
природні монополії”, "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", 

"Про фінансовий лізинг", "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний 
банк України" "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність" тощо) 

підзаконн і нормативно-правові акти (Постанови ВРУ, Укази ПУ, постанови КМУ) 

відомчі нормативні акти, що видаються компетентними міністерствами та відомствами щодо 
регулювання діяльності певної галузі народного господарства 

регіональні нормативні акти, що приймаються органами місцевого самоврядування  

локальні нормативні акти, що приймаються (укладаються) безпосередньо суб'єктами господарювання 
або їх засновниками (установчі та внутрішні правові документи суб'єктів)  

міжнародні договори України, ратифіковані 
Верховною Радою України  

звичаї ділового обігу, в т. ч. 
міжнародні торговельні звичаї 

Загальні принципи господарювання ст.6 ГК 
забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів 

господарювання 

свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом 

вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України 

обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю 
забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у 

підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки 
суспільства і держави 

захист національного товаровиробника 
заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини 

9



 3 

 
Діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-
технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є 
господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів. 

 
Господарська діяльність здійснюється на засадах, що враховують, ринкову орієнтацію економіки і, 
передбачають значну свободу для суб´єктів такої діяльності, а з іншого, - соціальне спрямування 
господарської сфери, що зумовлює встановлення певних обмежень для суб´єктів господарювання з метою 
врахування публічних інтересів (суспільства, держави, територіальної громади/громад, типових приватних 
інтересів громадян та організацій) у дотриманні встановленого державою суспільного господарського 
порядку. 
Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового 
саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за 
свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової 
держави. 

 

 

 

Види ГД 

комерційна ГД або підприємництво 
 з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку 

некомерційна ГД  
спрямована на досягнення економічних, соціальних 
та інших результатів без мети одержання прибутку 

Ознаки підприємницької діяльності 

сфера 
здійснення - 
суспільне 

виробництво 
(економіка) 

самості
йна 

ініціат
ивна 

система
тична 

на 
власний 
ризик 

профе
сійні 
засади 
ГД 

спеціальний 
суб'єкт – 

здійснюється 
суб'єктами 

господарювання 

мета - 
отримання 
прибутку 

поєднання 
публічних і 
приватних 
інтересів 

Принцип свободи підприємницької діяльності передбачає: 

право займатися підприємницькою діяльністю 

самостійно обирати вид діяльності та організаційно-правову форму  

вирішення питань щодо вибору ринків збуту, постачальників та споживачів 

вибір стратегії і тактики здійснення обраного виду господарської діяльності  

вільний найм підприємцем працівників 
встановлення ринкових цін  

вільне розпорядження прибутком 
право на захист комерційного інтересу  

самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання 
підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд 

обов'язково повинна 
бути державна 
реєстрація 

Перелік видів господарської 
діяльності, що підлягають 

ліцензуванню 

існують обов'язки щодо отримання дозвільних 
документів, дотримання стандартів, сплачувати 

податки 

Заборони 

За суб'єктом: підприємницька 
діяльність депутатів, посадових і 

службових осіб органів 
державної влади та місцевого 

самоврядування, 
військовослужбовцям, 

посадовим особам органів 
прокуратури, суду, Служби 
безпеки, особам, які мають 

непогашену судимість (ст 42 КУ) 

За видом діяльності: здійснюють 
виключно державні та комунальні 
підприємства, установи, організації 

(обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів; 
охорона особливо важливих об’єктів 

права державної власності, 
проведення криміналістичних, 
судово-медичних, судово-

психіатричних експертиз тощо;  

За організаційно-
правовою формою: 

здійснення  у 
встановленій 

організаційно-правовій 
формі (банки - АТ та 
кооперативний банк; 
страхові компанії не 

можуть створюватися у 
формі ТОВ); 
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2. Суб’єкти господарської діяльності 
2.1. Поняття, ознаки і класифікація суб’єктів господарювання 

 

 

 
Створення СГ здійснюється з додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства 

 

Учасники відносин у сфері господарювання згідно  зі ст.2 ГК                

споживачі суб'єкти 
господарювання 

органи державної влади та 
органи місцевого 

самоврядування наділені 
господарською компетенцією 

громадяни, громадські та інші 
організації, які виступають 

засновниками СГ чи здійснюють щодо 
них організаційно-господарські 

повноваження 

Суб'єкти господарювання – учасники господарських відносин, які 

здійснюють господарську діяльність 

мають певні права та обов'язки 

мають відокремлене майно 

несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна  

створюються у встановленому ЗУ "Про державну реєстрацію ю.о. і ф.о.-підприємців та 
громадських формувань" порядку 

Суб'єкти господарювання 

фізичні особи-
підприємці 
громадяни 

України, іноземці 
та особи без 
громад-ва, які 
здійснюють 
господ-ку 
діяльність та 
зареєстровані 
відповідно до 
закону як 
підприємці 

юридичні особи (господарські організації - юридичні особи, створені 
відповідно до ЦК, державні, комунальні та інші підприємства, створені 

відповідно до цього Кодексу, а також інші ЮО, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку) 

підприємства 

унітарні- 
1засновн

ик 

корпоратив
ні- 

2 і більше 
заснов-ків 

об'єднання підприємств 

асоціа
ції 

корпор
ації 

консор
ціуми 

концер
ни 

холди
нги 

Суб'єкт господарювання 

створе
ння 

нового 

реорганізація 

злиття 

виникне
ння 

нового - 
А+В=}С 

приєднан
ня 

А+В=}
А 

виділ  

А =} А, В 

поділ  
А=} В, С 

добровіль
ний 

за 
рішенням 
АМКУ 

перетворе
ння  

зміна 
організаці

но-
правової 
форми  
А =} B 

ліквідація  

за рішенням 
власника 

на підставі 
рішення 
вищого 
органу 

управління 
товариства 

за рішенням 
суду 

у справі про 
банкрутство 

у справі, не 
пов'язаній з 
банкр-вом 
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2.2. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності 

 

 
Алгоритм реєстрації ФОП 

 

Установчі документи  
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 

засновницький договір  статут модельний статут 

Фізична особа-підприємець (ФОП) 
Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним 

підприємницької діяльності за умови державної реєстрації 

ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до 
закону може бути звернено стягнення 

ФОП може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або 
через приватне підприємство, що ним створюється; із залученням або без залучення 

найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами 

ФОП здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо 
або через керівника, який наймається за контрактом. У разі здійснення  діяльності 
спільно з іншими громадянами або юридичними особами –договір про спільну 

діяльність без створення юридичної особи 

ФОП зобов'язаний: 
якщо потрібно одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності 

повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в 
реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї 

підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах 

додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість 
товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержуватися правил обов'язкової 

сертифікації продукції, встановлених законодавством 
не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-

конкурентного законодавства 

вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог 
законодавства 

своєчасно надавати органам доходів і зборів декларацію та сплачувати податки та інші 
обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом 

несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність за завдані ним шкоду і збитки 

1. Обрати 
КВЕД  
(вид 

економічної 
діяльності та 
групу єдиного 
податку) 

2. Подати в ЦНАП  
1. Заву про держ реєстрацію  

2. Заяву про обрання 
спрощеної системи 

оподаткування + мати з собою 
паспорт громадянина України 

та індентифікаційний 
податковий комер 

3. Отримати виписку 
з ЄДР ЮО ФОП ГФ  
протягом 24 годин з 
моменту подання зави 
(можна в ЦНАП або 

онлайн 
usr.minjust.gov.ua/

freesearch) 

4. Придбати 
книгу обліку 
доходів, 

пронумеруват
и сторінки та 
підписати її 

5. Подати в ДФС протягом 10 
днів після отримання виписки  

1. Книгу обліку доходів разом із 
заявою про реєстрацію;  

2. заяву про отримання витягу з 
реєстру платників єдиного 

податку 

6. Отримати в 
ДФС протягом 10 
днів зареєстровану 
Книгу обліку 
доходів, витяг з 
реєстру платників 
єдиного податку 

7. 
Відкрити 
рахунок в 
будь-якому 
банку 

8. Отримати 
електронний 

цифровий підпис 
(ЕЦП) на флешку в 

будь-якому 
акредитованому 

центрі сертифікації 
ключів  
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2.3. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання 

 
2.4. Поняття та ознаки підприємства  
Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади 
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих 
потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами. 

 
Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, 
дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату 
управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).  

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які 
не мають статусу ЮО і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.  

Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно 
до закону.	

Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати 
її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. 

Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання 
прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу, 
власником безпосередньо або через уповноважені ними органи 

 
 
 

Ознаки фіктивності 

зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи 

незареєстровано у державних органах, якщо обов'язок реєстрації передбачено законодавством 

зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з 
подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), 

померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити 
фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження 

зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома 
та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників 

Ознаки підприємства 

самостійний суб'єкт господарювання 

що діє на підставі статуту або модельного статуту  

може функціонувати на будь-якій формі власності 

створений компетентним органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування, або іншими суб'єктами  

створюється для задоволення суспільних та особистих потреб  

шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності 

має власне найменування 

має відокремлене майно, яке може бути закріплено на праві власності, оперативного 
управління чи господарського відання 

самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки (мати печатку не є 
обов'язком згідно із ст.581 ГК 

має права та несе обов’язки, пов’язані з виконкуваною ним діяльністю, в тому числі має 
права юридичної особи (наявність господарської правосуб'єктності)  
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2.5. Види та організаційно-правові форми підприємств 

 
2.6. Державні та комунальні унітарні підприємства 

 

 
Державне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у 
статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державному підприємству, об’єднання таких 
підприємств, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 
перевищує межі, визначені ч.1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", оприлюднюють на веб-
порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про публічні закупівлі", звіт про укладення 
договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних 
умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. 

 

¥ приватне підприємство 
¥ підприємство колективної власності 
¥ комунальне підприємство 
¥ державне підприємство 
¥ підприємство, засноване на змішаній формі 
власності  
¥ спільне комунальне підприємство 

залежно від форм власноті 

¥ підприємством з іноземними інвестиціями якщо в 
іноземна інвестиція становить не менш як 10%  
¥ іноземне підприємством - в статутному капіталі якого 
іноземна інвестиція становить 100% 

за критерієм наявності у 
статутному фонді іноземної 

інвестіції 

¥ мікропідприємста (працівників не більше10 осіб та 
річний дохід не перевищує 2 млн. євро) 
¥ малі підпріємства (працівників не більше 50 осіб та 
річний дохід не перевищує 10 млн. євро) 
¥ великі підпріємства (працівників більше250 осіб та 
річний дохід перевищує 50 мільйонам євро) 
¥ середні підприємства – всі інші 

залежно від кід кількості 
працюючих та обсягу доходу 

¥ корпоративні (утворюється двома і більше 
засновниками) 
¥ унітарні (створюється одним засновником) 

залежно від способу утворення 

Державне унітарне підприємство 

утворюється компетентним органом державної влади 
майно перебуває на праві господарського відання (державні комерційні підприємства) чи праві 

оперативного управління (казені підприємства) 

найменування повинно містити слова "державне підприємство" 
не несе відповідальності за зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого 

воно входить 
Особливості управління державним унітарним підприємством визначаються Законом 

України "Про управління об’єктами державної власності" 
Органами управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства та наглядова 

рада підприємства 
Особливості управління державним унітарним підприємством оборонно-промислового 

комплексу визначаються Законом України "Про особливості управління об’єктами державної 
власності в оборонно-промисловому комплексі" 

Річна фінансова звітність державного унітарного підприємства може підлягати обов’язковій 
перевірці незалежним аудитором.  

Види державного унітарного підприємства 

Казене підприємство 
(без мети отримання прибутку) 

Комерційне підприємство  
(мета-отримання прибутку ) 
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2.7. Державна реєстрація суб’єктів господарювання 
Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у 
порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 № 755-IV 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі 
ЄДР) єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік 
та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не 
мають статусу юридичної особи 

 

Державне комерційне підприємство 

діє на 
основі 

статуту або 
модельного 
статуту 

несе 
відповідаль
ність за 
наслідки 
своєї 

діяльності 
усім 

належним 
йому 
майном 

майно 
закріплює
ться на 
праві 

господарс
ького 
відання 

статутний капітал 
утворюється 

уповноваженим 
органом, у 
відповідному 
розмірі, та 

підлягає сплаті 
до закінчення 
першого року з 
дня державної 
реєстрації такого 
підприємства 

держава та орган, 
до сфери 

управління якого 
входить дане 

підприємство, не 
несуть 

відповідальності 
за його 

зобов'язаннями, 
крім випадків, 
передбачених ГК 

та іншими 
законами 

може бути 
перетворене у 
державне 
акціонерне 

товариство, 100% 
акцій якого 
належать 
державі, у 
порядку, 

встановленому 
КМУ 

Казене підприємство 
створюються у галузях економіки, в яких законом дозволено здійснення господарської 

діяльності лише державним підприємствам 

 основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава 

 переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг)  

приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом 

здійснюється медичне обслуговування населення 

створюється за рішенням КМУ  

майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління 

є ЮО, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням 

орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, затверджує статут 
підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством 

господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію 
якої поширюється зазначений дозвіл 

найменування повинно містити слова "казенне підприємство" 
джерелами формування майна є: державне майно, передане підприємству відповідно до 

рішення про його створення; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, 
послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; кредити банків; 

частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, 
передбачена статутом; інші джерела, не заборонені законом 

Принципи державної реєстрації 

обов’язковість 
держ 

реєстрації в 
ЄДР 

публічність держ 
реєстрації в ЄДР 
та документів, 
що стали 

підставою для її 
проведення 

врегулювання 
відносин, 

пов’язаних з держ 
реєстрацією, 

виключно ЗУ "Про 
держ реєстрацію..." 

здійснюється 
за 

заявницьким 
принципом 

єдність 
методології 
державної 
реєстрації 

об’єктивність, 
достовірність, 
відкритість та 
доступність та 

повнота 
відомостей у 

ЄДР  
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Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових 
відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус 

 

  

 

Система органів державної реєстрації 

Міністерство юстиції України інші суб’єкти державної реєстрації 

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі 

документів, що подаються заявником для 
державної реєстрації у паперовій чи 

електронній формі 

судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть 
за собою зміну відомостей в Єдиному державному 

реєстрі 

Вимоги до найменування юридичної особи або її 
відокремленого підрозділу 

Найменування ЮО повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму 
(крім держ органів, органів місцевого самоврядування, органів влади АРК, державних, 
комунальних організацій, закладів, установ, а також стосовно найменування релігійних 

організацій) та назву. 
назва ЮО може складатися з власної назви ЮО, а також містити інформацію про мету 
діяльності, вид, спосіб утворення, залежність ЮО та інші відомості згідно з вимогами до 

найменування окремих організаційно-правових форм ЮО 
найменування не може бути тотожним найменуванню іншої ЮО (крім органів місцевого 

самоврядування) 

у найменуванні ЮО забороняється використовувати: повне чи скорочене найменування 
державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих 

найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює КМУ, - у 
найменуваннях ЮО приватного права; символіку комуністичного та/або націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; терміни, абревіатури, похідні 

терміни, заборона використання яких передбачена законом 

законами можуть бути встановлені особливості найменування деяких товариств 

Порядок проведення державної реєстрації 
1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію  

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі 

3) виготовлення копій документів в електронній формі 

4) внесення копій документів в електронній формі до ЄДР 

5) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 

6) перевірка документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; 

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії  

8) проведення реєстраційної дії, за відсутності підстав для зупинення розгляду 
документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до ЄДР 

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів 

10) видача за бажанням заявника виписки з ЄДР 
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