
фізичній особі вибір, реалізуючі таким чином принцип “свободи підприємницької 
діяльності”. І як правило, громадянин -  підприємець робить вибір, керуючись спо
діваннями на успішне майбутнє та мінімізуючи витрати, на користь заняття підпри
ємницькою діяльністю безпосередньо, т.т. індивідуальне підприємництво.

Відповідно до ст.42 Господарського кодексу України підприємництво -  це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 
що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємництво 
здійснюється з метою одержання прибутку, проте не завжди визначена мета може 
бути досягнута. Необхідно відмітити, що самостійна юридична відповідальність як 
ознака підприємництва не включена в легальне визначення поняття підприєм
ництва. Разом з тим це не означає, що підприємці не несуть юридичної відпові
дальності. Вона регламентується ст.49 та розділом V Господарського кодексу 
України. Як слушно зазначає Лебедев К.К.: “Майнова відповідальність, як і ризик, - 
невід’ємна економіко-правова ознака підприємництва. Межі майнової відповідаль
ності, як і ризик>', залежать від того, як здійснюється підприємницька діяльність -  
без утворення юридичної особи або через юридичну особу, а в останньому варіанті
-  від виду організаційно-правової форми юридичної особи” [1,с. 79].

Статтею 52 Цивільного кодексу України передбачено лише специфічні риси 
відповідальності фізичної особи -  підприємця. Чинне законодавство України не 
передбачає відокремлення майна, яке використовується підприємцями для здій
снення підприємницької діяльності, із маси майна, що належить фізичній особі. 
Відповідно до ч.2 ст.128 Господарського кодексу України громадянин -  підпри
ємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до 
закону може бути звернено стягнення. У даному випадку мова йде про все майно, 
що належить громадянину на праві приватної власності, а не тільки те, що 
використовувалося для заняття підприємництвом чи призначене для задоволення 
особистих та побутових потреб фізичної особи. Стягнення не може поширюватись 
на майно, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Перелік видів 
майна, на яке не може бути звернено стягнення, міститься у Додатку до Закону 
України “Про виконавче провадження”. Також стягнення не може бути звернено на 
доходи, зазначені у ст. 73 вказаного Закону.

Відповідно до ч.2 ст. 52 Цивільного кодексу України фізична особа -  
підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві 
спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. 
Стягнення може бути звернено на частку у праві спільної сумісної власності 
подружжя лише після виділення такої частки в натурі як за позовом кредитора (ст. 
371 Цивільного кодексу України та ст. 73 Сімейного кодексу України), так і за 
поданням державного виконавця (ст. 379 Цивільного процесуального кодексу 
України). Якщо фізичній особі -  підприємцю майно належить на праві спільної 
часткової власності, на частку у праві власності може бути звернено стягнення (ч.І 
ст. 366 Цивільного кодексу України).

Частина 3 ст.128 Господарського кодексу України передбачає право громадя
нина здійснювати підприємницьку діяльність як із створенням юридичної особи у 
вигляді приватного підприємства, так і без його створення. Відповідно до ч.І ст. 113



Господарського кодексу України приватним підприємством визнається підприєм
ство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, 
осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої прані, поря
док організації та діяльності приватних підприємств визначається цим кодексом та 
іншими законами. Для набуття статусу юридичної особи приватне підприємство 
повинно мати майно. Майно підприємства включає вклади його учасників, а також 
вироблені та набуті в процесі діяльності грошові та матеріальні цінності, які, як 
правило, належать організації на праві власності. Основу майнового відокремлення 
підприємства від його засновника (засновників) в деяких випадках складає статут
ний капітал. Ним гарантуються можливі вимоги кредиторів та розмір відповідаль
ності засновників (учасників) підприємства. Отже, на момент державної реєстрації 
підприємства його майно втілене у статутному фонді. Проте, аналізуючи наведене 
вище визначення приватного підприємства, можна зробити висновок, що 
нормативної вимоги щодо обов’язкової необхідності наявності статутного фонду 
для цієї організаційно-правової форми підприємства немає. Тобто, не передбачено 
його мінімального розміру та складу. Отже, створення статутного фонду 
приватного підприємства - це право, а не обов’язок засновника. Нажаль, правовий 
статус приватних підприємств визначений у законодавстві України не досить чітко, 
що породжує численні суперечки та невизначеність у їх діяльності та у відносинах 
серед засновників та учасників вищезазначеного суб’єкта.

Відповідно до ч.4 ст. 62 Господарського кодексу України підприємство є юри
дичною особою. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
Юридична особа відповідає за своїми зобов’язанням усім належним їй майном 
(ст.96 Цивільного кодексу України). Без наявності майнової відокремленості не 
може йтися про існування юридичної особи. Отже відповідальність підприємства 
обмежується розмірами відокремленого майна юридичної особи. Учасник 
(засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи.

Деякі науковці зазначають, що відповідальність засновника може регулю
ватися не тільки законодавством України, але й установчими документами самого 
підприємства. На сьогодні, для більш чіткого врегулювання питання відповідаль
ності засновників приватних підприємств виконавчі комітети міських рад слушно 
пропонують громадянам реєструвати приватні підприємства на основі розроблених 
ними типових статутів, у змісті яких чітко визначають межі відповідальності 
приватного підприємства та його засновників.

Вважаємо, що законодавцю необхідно терміново затвердити для засновників 
приватного підприємства статутний фонд і визначити його мінімальний розмір, що 
дозволить уникнути суперечок стосовно уникнення від відповідальності заснов
ників або неможливості задовольнити вимоги кредиторів.

В описаній ситуації у більш вигідному становищі знаходиться громадянин, 
який здійснює підприємницьку діяльність через створене останнім приватне 
підприємство, оскільки в цій ситуації стягнення буде звертатися тільки на майно 
приватного підприємства і не буде звернене на особисте майно фізичної особи.
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