
Володимир Піцикевич,  

керуючий партнер, адвокат,  
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 Вчимося бізнесу:  

юридичні аспекти 



Правові форми ведення бізнесу 

Cуб’єкти 
господарювання 

юридичні особи 
фізичні особи–

підприємці  



Що створювати? 

• Учасник (засновник) юридичної особи не 

відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, 
крім випадків, встановлених установчими документами та 

законом (ст. 96 ЦК України). 

• ФОП відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними 

з підприємницькою діяльністю, усім своїм 

майном (ст. 52 ЦК України). 

 

• У випадку припинення ФОП зобов’язання за 

укладеними договорами не припиняються, а 

залишаються за нею як ФО, оскільки ФО не 

перестає існувати (Постанова Верховного Суду 

України від 04.12.2013 р. у справі № 6-125цс13).  



Фізична особа та ФОП мають 
різний правовий статус 

• Договір найму транспортного засобу за участю 

фізичної особи підлягає нотаріальному 

посвідченню (ст. 799 ЦК України). 

 

• Якщо стороною договору найму транспортного 

засобу є ФОП, а не фізична особа, то даний 

договір не потребує нотаріального посвідчення 

(Постанова ВС України від 18.12.2012р. у справі 

№ 3-66гс12).   



Суб’єктами господарювання є юридичні 

особи до яких, зокрема, належать:  

Господарські товариства: 
• Акціонерне товариство; 

• Товариство з обмеженою 

відповідальністю; 

• Товариство з додатковою 

відповідальністю; 

• Повне товариство; 

• Командитне товариство. 

Підприємства: 
• Приватне підприємство; 

• Підприємство колективної 

власності; 

• Комунальне підприємство; 

• Державне підприємство; 

• Підприємство, засноване 

на змішаній формі 
власності. 



Легітимація суб’єктів 
господарювання: старт бізнесу 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Загальні етапи створення суб’єкта 

господарювання:  

• Ухвалення рішення про створення 

суб’єкта господарювання. 

• Державна реєстрація суб’єкта 

господарювання. 

 

Отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у 

випадку необхідності. 





 
 
 





Повідомлення про прийняття 

працівника на роботу 
Подається до територіальних органів ДФС за місцем 

обліку за формою до початку роботи працівника: 

• засобами електронного зв’язку з використанням 

електронного цифрового підпису; 

• на паперових носіях разом з копією в електронній 

формі; 

• на паперових носіях, якщо трудові договори укладено 

не більше ніж із 5 особами. 
  

Працівник не може бути допущений до роботи без 
повідомлення ДФС (ст. 24 КЗпП) 

Відповідальність: 

• від 510 до 1700 грн. (ст. 43 КпАП); 

• 30 мінім. зарплат на момент виявлення (ст. 265 КЗпП) 



Договір – неодмінний елемент 

основних бізнес-процесів 

Види договорів: 

• Односторонні 

• Двосторонні  

• Багатосторонні 

 

ДОГОВІР – ЦЕ ПРАВОЧИН 

Дія особи, спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов'язків. 



Форми 
договору 

усна письмова електронна 

нотаріальна 



Факсиміле 

 Використання факсимільного відтворення 

підпису  при оформленні первинних документів 

за письмовою згодою сторін, у якій містяться 

зразки відповідного аналога їх власноручних 

підписів, не порушує законодавства України 
(Консультація ДФС від 22.02.2018 р.) 

 

 

 Податкова накладна, яка підписана з 

використанням факсимільного підпису не 

може бути підтвердженням права платника 

податку на податковий кредит (Постанова ВАСУ 

від  25.03.2015 р. у справі № К/9991/5928/12). 



Печатки 

 Суб’єкт господарювання має право 

та не зобов’язаний  використовувати у 

своїй діяльності печатки. Наявність або 

відсутність відбитка печатки на 

документі не створює юридичних 

наслідків (19.07.2017 р.  набув чинності) 

 

 Відповідальність посадової особи 

органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування за вимогу 

про наявність на документі, що 

подається суб’єктом 

господарювання, відбитки його 

печатки.  



Істотні умови договору 

Згідно ЦК: 

 предмет договору; 

 умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду; 

 усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із 

сторін має бути досягнуто згоди. 

 

Згідно ГК  встановлено додаткові: 

 ціна; 

 строк  дії  договору . 



Цікаві моменти щодо умов договору 

 Сторони можуть 

встановити, що 

умови договору 
застосовуються до 

відносин між 

ними, які виникли 

до його 
укладення.  

 Зміна ціни в 

договорі після його 
виконання не 

допускається. 



Структура договору 

 Назва договору. 

 Дата договору. 

 Місце укладення. 

 Cторони, підписанти та їх повноваження. 

 Предмет договору. 

 Порядок виконання договору. 

 Порядок розрахунків. 

 Права та обов’язки сторін. 

 Відповідальність сторін. 

 Порядок вирішення спорів. 

 Строк дії договору. 

 Заключні положення. 

 Реквізити сторін. 



Процедура укладення договору 

Переговори 

Протокол про наміри 

Попередній договір 

Укладення договору 



 Перевірте правосуб’єктність контрагента. 

 Зміст договору не може суперечити вимогам 

законодавства. 

 Вчиняйте договір у формі встановленій законом. 

 Договір повинний функціонувати, як єдиний 

механізм. 

 Умови договору повинні бути реальними та 

виконуваними. 

 Логічний, чіткий, зрозумілий, недвозначний зміст 

договору. 

Рекомендації  

при укладенні договору 



 Використовуйте уніфіковані терміни у тексті 

договору. 

 Не «біжіть» за розміром штрафних санкцій.  

 Подумайте чи Вас влаштовує третейський суд. 

 Збільшіть строк позовної давності щодо стягнення 

неустойки (штрафу, пені). 

 Грошове зобов’язання має бути виражене у 

гривні або еквівалент в іноземній валюті. 

 Передбачте право одностороннього розірвання 

договору. 

 Пропонуйте контрагенту Ваш проект договору. 

 Уважно вичитайте кінцевий текст договору. 

 Отримайте підписаний контрагентом договір та 

надійно зберігайте його. 



 

 

 

Де я подівав 
свій примірник 

договору? 

Що 
робити? 



Перевірки 

Планові Позапланові 



 https://ias.brdo.com.ua  

https://ias.brdo.com.ua/
https://ias.brdo.com.ua/


Правоохоронні 
органи 

 

 
 

Вимога про надання документів. 

• Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів 

шляхом витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та 

фізичних осіб речей, документів, відомостей (ч. 2 ст. 

93 КПК України). 
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Вручення повістки про виклик 

Надсилання повістки поштою 

Надсилання повістки 
електронною поштою 

Надсилання повістки 
факсимільним зв'язком 

Здійснення виклику по 
телефону  

Здійснення виклику 
телеграмою 





Володимир Піцикевич  
 
Керуючий партнер АО «Ампролекс» 
адвокат, кандидат юридичних наук 
 
 
79041, м. Львів, вул. Городоцька, 225  
 
Тел: 067 67 511 43 

E-mail: volod.pitsykevych@gmail.com 

Facebook: Volodymyr Pitsykevych 
 


