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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена докорінним переглядом засад 
адміністративно-правового регулювання в усіх сферах суспільних відносин, 

зокрема й економічних, що спрямований на реалізацію Концепції 
адміністративної реформи в Україні, де комплексно відображено потреби в 

реформуванні адміністративного права як галузі права та галузі законодавства з 
метою побудови якісно нової моделі взаємодії суб’єктів публічного 

адміністрування із суб’єктами господарювання, складником якої є 
адміністративно-процедурні відносини. Адаптація законодавства України до 
права Європейського Союзу, опрацювання проєкту Закону України «Про 

адміністративні процедури», стрімкий розвиток електронного урядування 
актуалізують питання вдосконалення всіх різновидів адміністративних 

процедур, зокрема адміністративних процедур у сфері легітимації суб’єктів 
підприємницької діяльності, оскільки саме від рівня їх урегульованості 

залежить рівень дотримання прав, свобод і законних інтересів приватних осіб у 
державі, у тому числі права на підприємницьку діяльність, гарантованого у 

ст. 42 Конституції України. 
Фізичні особи – підприємці є беззаперечними лідерами з-поміж усіх 

організаційно-правових форм суб’єктів підприємницької діяльності. Станом на 

початок 2021 р. їх кількість становить 1 млн 885 тис. осіб, тоді як загальна 
кількість юридичних осіб – суб’єктів господарювання становить лише 

1 млн 395 тис. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності як 
інституту адміністративного права впродовж останніх років демонструє 

позитивну динаміку, апробовуючи такі новації, як електронна реєстрація (що 
успішно впроваджена Міністерством цифрової трансформації України за 

допомогою національного е-сервісу державних послуг), реєстрація через 
фронт-офіси, безоплатність реєстрації фізичних осіб – підприємців тощо. Однак 
низка питань, пов’язаних із нормативними засадами та практикою здійснення 

процедур державної реєстрації, ще потребують вирішення та залишаються 
фрагментарно врегульованими. Саме тому нагальною потребою є 

вдосконалення системи відносин між суб’єктами публічного адміністрування та 
приватними особами в реєстраційній сфері, що вимагає належної наукової і 

законодавчої бази з урахуванням євроінтеграційного вибору та розбудови в 
Україні незалежної, соціальної, правової держави. 

Загальні питання адміністративно-правового регулювання в економічній 
сфері економічної діяльності держави розглянуто у працях В.Б. Авер’янова, 
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 

О.Ю. Дрозда, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, 

Д.В. Приймаченка, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, 
Ю.С. Шемшученка та інших учених. 

Питанням адміністративно-процедурного регулювання приділено увагу в 
роботах Р.С. Алімова, Д.С. Астахова, І.В. Бойко, Ш.Н. Гаджиєвої, О.Т. Зими, 

І.О. Картузової, О.С. Лагоди, І.М. Лазарєва, О.І. Миколенка, А.Ю. Осадчого, 
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М.В. Сілайчева, О.М. Соловйової, Д.В. Сущенка, В.П. Тимощука, 

А.І. Філатової, Г.В. Фоміч, А.А. Шараї, А.М. Школика та інших авторів. 
Окремі адміністративно-правові аспекти державної реєстрації суб’єктів 

господарювання були предметом дисертаційних досліджень таких науковців, як 
Н.В. Галіцина, І.М. Грущинський, В.П. Гурковський, А.Н. Добров, Ж.О. Іонова, 

Л.П. Котяш, О.Б. Кравченко, Т.В. Мехтієва, В.В. Нікітін та інші. Однак, попри 
багатоманітність наукових джерел, досі немає жодної роботи з вказаної 

проблематики, у якій би комплексно вивчалися адміністративні процедури у 
сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, що й зумовлює вибір 
теми дисертації та свідчить про її актуальність і практичну значущість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано в межах плану науково-дослідницької роботи Науково-дослідного 

інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації 

0115U005495). Тему дисертації затверджено в Науково-дослідному інституті 
публічного права 23 липня 2015 р. (протокол № 2). 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 
наукових і нормативно-правових джерел, а також перспективного 
законодавства визначити особливості адміністративно-процедурного 

регулювання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, окреслити 
напрями його оптимізації та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства України в зазначеній сфері і практики його 
застосування. 

Відповідно до поставленої мети у роботі було визначено такі основні задачі: 
 з’ясувати сутність поняття та ознаки адміністративних процедур, 

здійснити їх класифікаційний розподіл; 
 охарактеризувати державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців як 

об’єкт адміністративно-процедурного регулювання; 

 визначити особливості ґенези адміністративних процедур у сфері 
державної реєстрації та історіографію їх дослідження у вітчизняній 

адміністративно-правовій доктрині; 
 дослідити адміністративно-правовий статус суб’єктів державної 

реєстрації за законодавством України; 
 з’ясувати особливості адміністративної процедури державної реєстрації 

фізичної особи підприємцем; 
 визначити специфіку процедури припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця; 

 узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-процедурного 
регулювання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців та визначити 

можливі шляхи його запозичення в Україні; 
 визначити напрями вдосконалення адміністративних процедур державної 

реєстрації в Україні. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

адміністративно-процедурного регулювання державної реєстрації фізичних 
осіб – підприємців в Україні. 
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Предметом дослідження є реєстрація фізичних осіб – підприємців як вид 

адміністративної процедури: питання теорії та практики. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

філософських, загально- й спеціально-наукових методів і прийомів, 
пізнавальний потенціал яких спрямований на досягнення мети дослідження. 

Діалектичний метод пізнання процесів, що відбуваються в разі здійснення 
державної реєстрації фізичних осіб – підприємців в Україні, дає змогу 

розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені напрями й 
закономірності. За допомогою методів формальної логіки (аналізу й синтезу, 
узагальнення, абстрагування тощо) встановлено елементи адміністративно-

процедурного регулювання у сфері державної реєстрації, визначено основні 
поняття та здійснено їх зіставлення, сформульовано висновки (підрозділи 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3). Застосування історико-правового методу в межах історичного 
підходу уможливило розкриття правових особливостей і закономірностей 

виникнення та становлення, етапів розвитку й сучасного стану 
адміністративно-правового регулювання легітимації суб’єктів господарювання 

(підрозділ 1.3). Системно-структурний підхід використовувався для визначення 
предмета адміністративно-процедурного регулювання (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 2.3), логіко-семантичний – для формулювання відповідних дефініційних 

конструкцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи групування та 
структурування дали змогу з’ясувати особливості правової природи та 

здійснити класифікаційний розподіл адміністративних процедур (підрозділ 1.1). 
Міжгалузевий характер об’єкта, що досліджується, зумовив застосування інших 

наукових підходів: органічної єдності теорії та практики (підрозділ 1.2, 
розділи 2, 3), поєднання критичного й раціонального, єдності логічного та 

системного підходів. Порівняльно-правовий метод дав змогу виявити переваги 
й недоліки зарубіжного досвіду державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності (підрозділ 3.1). Метод документального аналізу використовувався 

для ілюстрації досягнень і недоліків наявних адміністративних процедур у 
сфері державної реєстрації (розділи 2, 3). Методи моделювання, аналізу та 

синтезу були використані для розроблення пропозицій з удосконалення 
законодавства (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.2). 

Нормативну основу дослідження становлять чинне та раніше діюче 
законодавство України, зарубіжних країн і Європейського Союзу, а також 

перспективне законодавство у сфері адміністративно-процедурного 
регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

Емпіричну основу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Міністерством юстиції України за період 2018–2020 рр., а також вітчизняними 
громадськими й міжнародними недержавними організаціями; аналіз роботи 

Колегії Мін’юсту з розгляду скарг у сфері державної реєстрації за 2020 р. (з 
моменту її створення); опитування 300 фізичних осіб – підприємців м. Києва 

щодо недоліків процедур державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності, проведене здобувачем у 2020 р. Автором використано особистий 

професійний досвід роботи державним нотаріусом Десятої Київської державної 
нотаріальної контори. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 
монографічних досліджень, присвячених вивченню проблем державної 

реєстрації фізичних осіб – підприємців в Україні. У результаті дослідження 
сформульовано низку нових наукових положень і висновків, що виносяться на 

захист, зокрема: 
уперше: 

 запропоновано авторське визначення поняття «адміністративна 
процедура у сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців» як 
нормативно закріпленого порядку вирішення державним реєстратором як 

суб’єктом публічного адміністрування індивідуальної адміністративної справи, 
пов’язаної із засвідченням факту набуття фізичною особою або позбавлення її 

статусу підприємця, за результатами розгляду якої приймається 
адміністративний акт у вигляді відповідного запису до Єдиного державного 

реєстру. Також надано визначення понять «адміністративно-правовий статус 
суб’єкта державної реєстрації», «процедура державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем», «процедура припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця»; 

 визначено ґенезу адміністративно-процедурного регулювання державної 

реєстрації суб’єктів господарювання, у якому виділено 5 етапів: 
1) давньоримський; 2) середньовіччя; 3) XVII–XІХ ст.; 4) радянський 

(з виокремленням у ньому підетапів: 1917–1923 рр., 1923–1931 рр., 1931–
1956 рр., 1956–1990 рр.); 5) сучасний (з 1990 р.), а також охарактеризовано 

специфічні риси кожного з них; 
 детально охарактеризовано процедури державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 
підприємця як специфічні різновиди адміністративних процедур, 
сформульовано пропозиції щодо вдосконалення їх нормативних засад; 

удосконалено: 
 критерії розмежування адміністративно-правового та господарсько-

правового регулювання у сфері державної реєстрації фізичних осіб – 
підприємців; 

 систематизацію та узагальнення зарубіжного досвіду адміністративно-
процедурного регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності, унаслідок чого визначено можливі шляхи його запозичення в 
Україні; 

набули подальшого розвитку: 

 положення про те, що інститут державної реєстрації є інститутом 
адміністративного права, а також виокремлено його специфічні ознаки; 

 положення про те, що предметом адміністративно-правового 
регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

є правозастосовна діяльність державних реєстраторів як уповноважених 
суб’єктів публічного адміністрування, яка реалізується за допомогою 

специфічних адміністративних процедур; 
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 визначення основних тенденцій подальшого розвитку адміністративно-

процедурного регулювання у сфері державної реєстрації фізичних осіб – 
підприємців в Україні. Так, надано пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства та практики його застосування, зокрема, шляхом прийняття 
базового Закону України «Про адміністративну процедуру» та Реєстраційного 

кодексу України як результату кодифікації масиву сучасного розпорошеного 
нормативно-правового регулювання у сфері державної реєстрації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для розроблення теоретичних і 
практичних проблем адміністративно-процедурного регулювання у сфері 

державної реєстрації фізичних осіб – підприємців в Україні (акт впровадження 
Науково-дослідного інституту публічного права від 16 грудня 2020 р.); 

 правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства у сфері державної реєстрації, зокрема внесення 

змін і доповнень до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

 правозастосовній діяльності – у процесі практичної діяльності суб’єктів 

державної реєстрації України; 
 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Порівняльне адміністративне право», «Адміністративна реформа в 
Україні», «Сучасні аспекти адміністративного права», «Адміністративне право 

України», для підготовки посібників із відповідних дисциплін, а також 
наукових статей і повідомлень (акт впровадження Національної академії 

внутрішніх справ від 30 січня 2021 р.). 
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на 3 міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми 
та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2019 р.), «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 
2020 р.), «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у 

ХХІ столітті» (м. Львів, 2020 р.). 
Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних дисциплін, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 
у 3 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки, у тому числі 
основного тексту – 165 сторінок. Список використаних джерел налічує 

258 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 
зв’язок із науковими планами та програмами, мета й завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 
одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 

публікації, структуру роботи. 
Розділ 1 «Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців як різновид 

адміністративної процедури» складається з трьох підрозділів. 
У підрозділі 1.1 «Адміністративні процедури: поняття, ознаки, 

класифікаційний розподіл» на підставі аналізу словниково-енциклопедичної, 

загальнотеоретичної та галузевої правової джерельної бази з’ясовано поняття й 
ознаки адміністративних процедур, їх місце в системі адміністративного права. 

Зроблено висновок про те, що на сьогодні інститут адміністративної процедури 
у зв’язку з розширенням предмета адміністративно-правового регулювання 

трансформувався в підгалузь адміністративного права, а його ознаками є такі 
риси: 1) застосування в публічній сфері та орієнтованість на забезпечення 

реалізації публічного інтересу; 2) регулювання порядку здійснення 
правозастосовної діяльності, яка, як правило, має позитивну спрямованість; 
3) обов’язкова наявність хоча би одного суб’єкта публічного адміністрування 

як сторони правовідносин; 4) закріплення порядку здійснення певних дій із 
метою впорядкування діяльності органів публічного адміністрування та 

приватних осіб; 5) прийняття за результатами здійснення процедури 
адміністративного акта. 

Запропоновано класифікаційний розподіл адміністративних процедур за 
такими критеріями: а) залежно від виду (спрямованості) діяльності публічної 

адміністрації (функціональні та організаційні); б) за наявністю чи відсутністю 
спору у відносинах між органом і приватною особою (юрисдикційні та 
неюрисдикційні); в) за суб’єктами ініціативи (заявні та втручальні); г) за 

ступенем обмеження прав приватних осіб (дозвільні та повідомні); д) за 
порядком здійснення адміністративної процедури (звичайні та спрощені).  

Констатовано, що саме ці види адміністративних процедур є предметом 
адміністративно-правового регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
У підрозділі 1.2 «Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців як 

об’єкт адміністративно-процедурного регулювання» на підставі аналізу 
теоретико-правової та нормативної бази зроблено висновок про те, що поняття 
«державна реєстрація» не характеризується усталеністю поглядів, однак під час 

його визначення основною ознакою є офіційне визнання законності певних 
фактів, виникнення чи припинення прав та обов’язків, закріплення правового 

статусу фізичної або юридичної особи. 
Запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративна процедура у 

сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців» та зазначено, що 
процедура державної реєстрації фізичних осіб – підприємців є специфічним 
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різновидом адміністративних процедур, відіграє ключову роль в 

адміністративно-правовому механізмі легітимації суб’єктів господарювання. 
Аргументовано, що інститут державної реєстрації фізичних осіб – 

підприємців є інститутом адміністративного права, визначено його ознаки, 
зокрема: 1) є системою публічно-правових відносин; 2) має свої принципи 

організації управлінського впливу, до яких належать обмеження державного 
втручання в діяльність соціальних інститутів, зацікавленість громадян у 

виконанні адміністративних умов державної реєстрації, координація держави та 
громадян у реалізації програм управління, спеціалізація управлінського впливу, 
професійна компетентність; 3) є формою контролю за фактичним виконанням 

обов’язкових умов, пов’язаних із діяльністю суб’єктів реєстраційних 
правовідносин; 4) є особливим адміністративно-правовим порядком 

регулювання реєстраційних відносин, що виражений у комплексі певних 
правових засобів. 

У підрозділі 1.3. «Ґенеза адміністративних процедур у сфері державної 
реєстрації та історіографія їх дослідження у вітчизняній адміністративно-

правовій доктрині» йдеться про історичні передумови формування інституту 
адміністративних процедур у сфері державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності та умовно виділено етапи його нормативного 

закріплення в законодавстві України. 
Сформульовано висновок про відсутність в Україні комплексних 

монографічних досліджень, безпосередньо присвячених адміністративним 
процедурам у сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, 

констатовано загальний фрагментарний інтерес учених-адміністративістів до їх 
потенціалу в контексті дослідження адміністративно-правових засад 

регулювання в економічній сфері (роботи В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, 
Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, Є.В. Петрова, 

Д.В. Приймаченка, О.П. Рябченко, С.Г. Стеценка та інших авторів), під час 
розгляду адміністративно-процедурних питань (праці Р.С. Алімова, 

Д.С. Астахова, І.В. Бойко, Ш.Н. Гаджиєвої, О.Т. Зими, І.О. Картузової, 
О.С. Лагоди, І.М. Лазарєва, О.І. Миколенка, А.Ю. Осадчого, М.В. Сілайчева, 

О.М. Соловйової, Д.В. Сущенка, В.П. Тимощука, А.І. Філатової, Г.В. Фоміч, 
А.А. Шараї, А.М. Школика та інших науковців) та окремих адміністративно-

правових аспектів державної реєстрації суб’єктів господарювання (розвідки 
Н.В. Галіциної, І.М. Грущинського, В.П. Гурковського, А.Н. Доброва, 
Ж.О. Іонової, Л.П. Котяш, О.Б. Кравченко, Т.В. Мехтієвої, В.В. Нікітіна та 

інших правників). Детальний аналіз наявних джерел дав змогу виявити чітку 
тенденцію до спеціалізації галузевих правових досліджень, поглиблення 

наукового інтересу до окремих різновидів адміністративних процедур у сфері 
державної реєстрації суб’єктів господарювання, яку варто зберегти задля 

дотримання принципу науковості нормотворчої діяльності, формулювання її 
новітнього наукового фундаменту. 
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Розділ 2 «Правова характеристика адміністративних процедур у сфері 

державної реєстрації фізичних осіб – підприємців в Україні» складається з 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів державної 
реєстрації за законодавством України» проаналізовано організаційно-правові 

та компетенційні засади діяльності суб’єктів державної реєстрації в Україні, 
запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративно-правовий статус 

суб’єкта державної реєстрації». Визначено, що уповноваженими суб’єктами 
публічної адміністрації в цій сфері є: а) Міністерство юстиції України та його 
структурний підрозділ – Департамент державної реєстрації та нотаріату; 

б) державні реєстратори виконавчих органів міських рад і районних державних 
адміністрацій; в) нотаріуси. Охарактеризовано компетенцію, повноваження й 

відповідальність зазначених суб’єктів у сфері державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Досліджено праксеологічний аспект діяльності нотаріусів як суб’єктів 
державної реєстрації та визначено причини фактичного непроведення ними 

державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, зокрема: 1) реєстрація 
фізичних осіб – підприємців безкоштовна, що робить фізичну особу як клієнта 
нотаріуса «непривабливою»; 2) існування електронного сервісу з державної 

реєстрації підприємців («Дія»), за допомогою якого державна реєстрація 
здійснюється впродовж мінімально можливого часу; 3) необхідність 

спеціального навчання нотаріусів для здійснення операцій із Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, організація якого в період пандемії COVID-19 
ускладнена. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративно-процедурний аспект державної 
реєстрації фізичної особи підприємцем» досліджено процедуру державної 
реєстрації фізичної особи – підприємця як різновид заявної, неюрисдикційної, 

функціональної, звичайної адміністративної процедури та запропоновано її 
авторську дефініцію. 

З’ясовано, що правові норми, які регламентують здійснення державної 
реєстрації фізичної особи підприємцем в Україні, складаються з таких видів: 

а) матеріальних норм цивільного і господарського права, що закріплюють 
обов’язковість державної реєстрації фізичних осіб – підприємців; 

б) адміністративно-правових норм, які встановлюють цілі, завдання, функції, 
принципи процедури державної реєстрації, правовий статус її учасників; 
в) адміністративно-процедурних норм, що безпосередньо визначають порядок 

здійснення дій та їх зміст під час процедури державної реєстрації. 
Охарактеризовано новації у сфері державної реєстрації, а саме реєстрацію 

фізичних осіб – підприємців на базі електронного сервісу з державної 
реєстрації підприємців («Дія») та реєстрацію через фронт-офіси. 

Визначено учасників реєстраційних правовідносин та виділено чотири 
стадії процедури, остання з яких (стадія оскарження) є факультативною. 

Проаналізовано роботу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації та судову практику, що дало змогу виявити основні 
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сучасні проблеми державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в 

Україні. 
У підрозділі 2.3 «Порядок припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця» приділено увагу процедурі припинення підприємницької 
діяльності такого суб’єкта господарювання та особливостям її здійснення. 

Визначено, що незалежно від суб’єкта ініціативи процедура припинення 
підприємницької діяльності передбачає такі стадії: 1) подання документів для 

державної реєстрації; 2) перевірку поданих документів на наявність підстав для 
зупинення їх розгляду або відмови в державній реєстрації; 3) прийняття 
адміністративного акта про проведення державної реєстрації та здійснення 

відповідної реєстраційної дії; 4) оскарження прийнятого рішення про 
реєстрацію (відмову в реєстрації). Детально охарактеризовано зміст кожної 

стадії, виявлено праксеологічні проблеми процедури припинення діяльності 
підприємців в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.  

Розділ 3 «Перспективи вдосконалення адміністративних процедур 

державної реєстрації фізичних осіб – підприємців» складається з двох 

підрозділів. 
У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід адміністративно-процедурного 

регулювання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців та можливі 

шляхи його запозичення в Україні» обґрунтовується доцільність і можливість 
запозичення позитивних нормотворчих і правотворчих здобутків, 

запроваджених та апробованих у зарубіжних країнах, з акцентуванням уваги на 
праві Європейського Союзу. Водночас наголошено на потребі у виваженому 

підході до запозичення зарубіжного законодавства та його апробації, 
урахуванні вітчизняних національних традицій та інтересів.  

На підставі аналізу законодавства Європейського Союзу, Сполучених 
Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, 

Французької Республіки, держав – учасниць Співдружності Незалежних 
Держав виділено тенденцію дворівневого адміністративно-процедурного 

регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 
(регулювання загальними нормами про адміністративну процедуру з 

подальшою конкретизацією певних різновидів таких процедур у 
спеціалізованому законодавстві) та визначено характерні особливості 

процедури державної реєстрації суб’єктів підприємництва в зарубіжних 
країнах, зокрема: 1) опублікування офіційного повідомлення про заснування 
(реєстрацію, створення) підприємця як передумова чи як наслідок здійснення 

реєстраційної процедури; 2) встановлення заявницького порядку реєстрації як 
загальне правило та дозвільного – як виняток; 3) здійснення реєстраційних 

процедур уповноваженими органами (судами, реєстраційною палатою, 
посадовими особами муніципальних органів); 4) надання документів для 

реєстрації в паперовій чи електронній формі; 5) оформлення реєстрації у 
вигляді адміністративного акта – відповідного запису до реєстру 

(національного чи регіонального); 6) застосування під час реєстрації принципу 
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«єдиного вікна»; 7) встановлення принципу публічної вірогідності реєстру та 

відкритого доступу до нього всіх заінтересованих осіб. 
У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення адміністративних процедур 

державної реєстрації в Україні» визначено, що базисом для подальшого 
розроблення належної наукової та нормативної бази процедур державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є такі заходи: 1) розвиток 
адміністративно-процедурних засад діяльності суб’єктів державної реєстрації, 

зокрема, у частині подальшої гармонізації законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу шляхом прийняття Закону України «Про 
адміністративну процедуру» як базового нормативно-правового акта та 

деталізації різновидів адміністративних процедур на рівні Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»; 2) урегулювання адміністративно-правового статусу 
всіх суб’єктів державної реєстрації в Україні з акцентом на їх відповідальності; 

3) розвиток системи електронної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності; 4) забезпечення відкритості Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за 
умови належного захисту персональних даних; 5) залучення громадськості та 
професійних самоврядних організацій до розроблення проєктів нормативно-

правових актів із питань легітимації суб’єктів господарювання; розроблення та 
прийняття відповідної законодавчої бази; 6) професійне навчання, підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів; 7) оптимізація організаційно-штатної 
структури органів державної реєстрації тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження, виконаного на основі аналізу раніше діючого, 
чинного та перспективного законодавства України та зарубіжних країн і 

практики його застосування, а також теоретичного осмислення низки наукових 
праць, дисертантом запропоновано нове вирішення наукового завдання, що 

полягає у визначенні та вдосконаленні адміністративно-процедурного 
регулювання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців в Україні. 

Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на вирішення зазначеного завдання, зокрема: 

1. Визначено, що на сьогодні адміністративно-процедурне право є 

підгалуззю адміністративного права України, а під поняттям «адміністративна 
процедура» розуміється нормативно закріплений порядок вирішення 

суб’єктами публічного адміністрування індивідуальних адміністративних справ 
із метою сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів приватних осіб. 

Акцентовано увагу на тому, що поняття «адміністративний процес» та 
«адміністративні процедури» розрізняються за змістом, суб’єктами, 

структурним наповненням, правовим результатом, нормативним підґрунтям, 
сутністю й підставами, а адміністративно-процедурні відносини є окремою 
групою відносин процесуального характеру, які не є судочинними (у розумінні 

адміністративного судочинства) та деліктними (у розумінні розгляду справ про 
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адміністративні правопорушення), покликані врегулювати індивідуально-

конкретні справи у сфері регулювання адміністративного права.  
2. Доведено, що державна реєстрація фізичних осіб – підприємців є 

важливим елементом адміністративно-правового регулювання підприємницької 
діяльності, що поєднує взаємозалежні ознаки правового методу, правової 

форми та адміністративної процедури. Як правовий метод державна реєстрація 
полягає у визнанні державою факту виникнення суб’єкта підприємницької 

діяльності або припинення його підприємницької діяльності з одночасною 
письмовою фіксацією такого факту в Єдиному державному реєстрі. Як правова 
форма державна реєстрація знаходить прояв в адміністративному акті органу 

реєстрації, за допомогою якого до державного реєстру вноситься відповідний 
запис про фізичну особу. Як адміністративна процедура державна реєстрація 

являє собою нормативно встановлений порядок послідовно вчинюваних 
суб’єктами публічної адміністрації та фізичними особами дій, спрямованих на 

визнання державою факту виникнення суб’єкта підприємницької діяльності або 
припинення його підприємницької діяльності з одночасною письмовою 

фіксацією такого факту у відповідному державному реєстрі. 
Запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративні процедури у 

сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців» та виділено 

специфічні ознаки таких адміністративних процедур, зокрема: 
а) застосовуються у сфері публічного регулювання економіки; б) регулюють 

правозастосовну діяльність державного реєстратора як суб’єкта публічного 
адміністрування; в) мають, як правило, неюрисдикційний характер; г) їх 

результатом є адміністративний акт – відповідний запис у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 
3. З’ясовано, що становлення механізму адміністративно-правового 

регулювання у сфері легітимації суб’єктів господарювання тісно пов’язане з 

ґенезою камеральної, поліцейської діяльності та обмеженням власного розсуду 
публічної адміністрації у відносинах із приватними особами, кожна з яких 

виконувала функції обов’язкового інструменту щодо прогресивних зрушень у 
сфері регулювання правовідносин та створила можливості для становлення й 

існування адміністративного права в сучасному вимірі. 
Виокремлено такі основні етапи розвитку адміністративно-процедурного 

регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності: 1) давньоримський, який характеризується необхідністю дозволу 
влади на створення юридичної особи та обов’язковою наявністю установчих 

документів; 2) середньовіччя, коли дозвіл держави на створення суб’єкта 
господарювання не вимагався, що свідчить про відсутність адміністративно-

правового регулювання легітимації підприємців; 3) XVII–XІХ ст., за якого 
відбувалася реєстрація торговельних і промислових підприємств у поліцейсько-

фіскальних цілях, було введено «откуп» – плату за право зайняття комерційною 
діяльністю; 4) 1917–1990 рр. (радянський), який характеризується формуванням 

нормативної основи державної реєстрації, його легітимацією як правового 
інституту в період НЕПу та наступним скасуванням державної реєстрації 
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суб’єктів господарювання у зв’язку зі створенням підприємств у розпорядчому 

порядку за відомчою ознакою; 5) з 1990 р. (сучасний), якому притаманне 
формування системи національного законодавства України у сфері державної 

реєстрації суб’єктів господарювання шляхом послідовного прийняття Закону 
України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. та низки підзаконних 

нормативно-правових актів у розвиток його положень, а згодом – Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» від 15 травня 2003 р., яким запроваджено якісно нову систему 
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. 

4. Запропоновано під поняттям «адміністративно-правовий статус суб’єкта 

державної реєстрації» розуміти сукупність суб’єктивних прав, обов’язків та 
відповідальності суб’єкта публічної адміністрації у сфері державної реєстрації, 

що закріплені нормами адміністративного права. 
Визначено, що систему органів державної реєстрації в Україні становлять 

Міністерство юстиції України, державні реєстратори виконавчих органів 
міських рад і районних державних адміністрацій, нотаріуси. Для сучасного 

нормативного закріплення їх адміністративно-правового статусу характерне 
його загальне врегулювання на рівні Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із 
подальшою деталізацією на рівні підзаконних актів (наприклад, у Положенні 

про Міністерство юстиції України, Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, Кваліфікаційних вимогах до державного реєстратора, 
Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, Положенні про Комісію з 

питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації тощо), що в перспективі 
зумовлює необхідність їх кодифікації шляхом прийняття Реєстраційного 
кодексу України, яким буде врегульовано як питання правового статусу 

суб’єктів державної реєстрації, так і окремі адміністративні процедури 
державної реєстрації (суб’єктів підприємницької діяльності, громадських 

формувань, речових прав на нерухоме майно тощо). 
5. Аргументовано, що процедура державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем є різновидом адміністративної процедури та може бути визначена 
як нормативно закріплений порядок вирішення державним реєстратором як 

суб’єктом публічного адміністрування індивідуальної адміністративної справи, 
пов’язаної із засвідченням факту набуття фізичною особою статусу підприємця, 
за результатами розгляду якої приймається адміністративний акт у вигляді 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної 
реєстрації. Визначено такі стадії процедури державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем: а) подання документів для державної реєстрації; 
б) перевірку поданих документів на наявність підстав для зупинення їх 

розгляду або відмови в державній реєстрації; в) прийняття адміністративного 
акта про проведення державної реєстрації та здійснення відповідної 

реєстраційної дії; г) оскарження прийнятого рішення про реєстрацію (відмову в 
реєстрації). 
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6. Визначено, що процедура припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця як різновид адміністративної процедури може 
бути як заявною (за заявою фізичної особи – підприємця), так і втручальною (на 

підставі судового рішення, що набрало законної сили, щодо визнання 
підприємця банкрутом на підставі Кодексу України з процедур банкрутства), 

проте незалежно від суб’єкта ініціативи передбачає чотири стадії, три з яких є 
основними, а четверта (стадія оскарження) – факультативною, у разі 

застосування якої процедура припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця набуває ознак юрисдикційності. 

7. Констатовано доцільність урахування позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за умови 
усунення суто механічного підходу до неї та з акцентом на досвіді тих країн, де 

оновлено нормативні моделі процедурних відносин підприємців із суб’єктами 
публічного адміністрування, що пройшли апробацію часом. Відповідне 

врахування має бути виваженим та здійснюватися з огляду на історичну, 
національну специфіку, належність до правових систем, що, з огляду на 

євроінтеграційний вибір України, дає змогу обґрунтувати потребу в 
концентрації уваги насамперед на досвіді країн Європейського Союзу (зокрема, 
Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, Французької 

Республіки) та Сполучених Штатів Америки. 
8. Визначено шляхи нормативного вдосконалення адміністративно-

процедурного регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності в Україні, основними з яких є: 1) оптимізація 

організаційно-штатної структури органів державної реєстрації, професійне 
навчання, підвищення кваліфікації державних реєстраторів; 2) посилення 

юридичної відповідальності суб’єктів державної реєстрації як елементу їх 
адміністративно-правового статусу; 3) розвиток системи електронної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності, що передбачає належне інформаційне 

забезпечення та наявність у громадян України електронного цифрового 
підпису; 4) утвердження нотаріусів як суб’єктів державної реєстрації; 

5) розширення мережі фронт-офісів; 6) забезпечення практичної реалізації 
принципу публічної вірогідності Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також відкритого 
доступу до нього всіх заінтересованих осіб за умови належного захисту 

персональних даних; 7) залучення інститутів громадянського суспільства до 
розроблення державної політики у сфері підприємництва; 8) гармонізація 
реєстраційного законодавства України з правом Європейського Союзу, 

результатом якої стане прийняття Закону України «Про адміністративну 
процедуру» та деталізація різновидів адміністративних процедур державної 

реєстрації на рівні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 9) прийняття 

Реєстраційного кодексу України як результату кодифікації масиву сучасного 
розпорошеного нормативно-правового регулювання у сфері державної 

реєстрації. 
 



14 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Колотілов О.О. Адміністративно-процедурний аспект державної 
реєстрації фізичної особи підприємцем. Прикарпатський юридичний вісник. 

2018. Вип. 2. Т. 5. С. 133–138. 
2. Колотілов О.О. Процедури реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності в зарубіжних країнах. Юридична наука. 2019. № 7. С. 103–107. 

3. Колотілов О.О. Ґенеза адміністративних процедур державної реєстрації 
підприємців як складової частини адміністративно-правового регулювання в 

економічній сфері. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. 
Вип. 6. С. 119–125. 

4. Колотілов О.О. Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців як 
адміністративна процедура. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 

2020. № 6. С. 134–138. 
5. Колотілов О.О. Адміністративно-правовий статус суб’єктів державної 

реєстрації за законодавством України. Юридична наука. 2020. № 12.  

С. 100–106. 
6. Колотілов О.О. До питання класифікаційного розподілу адміністративних 

процедур державної реєстрації фізичних осіб – підприємців. Правове 
регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–
27 липня 2019 р. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 2019. С. 52–55. 
7. Колотілов О.О. Електронна реєстрація фізичних осіб – підприємців в 

Україні. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями 

його вдосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Одеса, 9–10 жовтня 2020 р. Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 

2020. С. 82–86. 
8. Колотілов О.О. Особливості державної реєстрації фізичних осіб – 

підприємців через фронт-офіси. Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 16–17 жовтня 2020 р. Львів : Західноукраїнська 
організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 89–92. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Колотілов О.О. Реєстрація фізичних осіб – підприємців як вид 

адміністративної процедури: питання теорії та практики.  – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню державної реєстрації 
фізичних осіб – підприємців як різновиду адміністративної процедури. 



15 

 

З’ясовано сутність процедур легітимації суб’єктів підприємницької 

діяльності та запропоновано авторську дефініцію адміністративної процедури у 
сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців як нормативно 

закріпленого порядку вирішення державним реєстратором як суб’єктом 
публічного адміністрування індивідуальної адміністративної справи, пов’язаної 

із засвідченням факту набуття фізичною особою або позбавлення її статусу 
підприємця, за результатами розгляду якої приймається адміністративний акт у 

вигляді відповідного запису до Єдиного державного реєстру.  
Виділено специфічні ознаки таких адміністративних процедур, зокрема: 

а) застосовуються у сфері публічного регулювання економіки; б) регулюють 

правозастосовну діяльність державного реєстратора як суб’єкта публічного 
адміністрування; в) мають, як правило, неюрисдикційний характер; г) їх 

результатом є адміністративний акт – відповідний запис у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 
З’ясовано, що становлення механізму адміністративно-правового 

регулювання у сфері легітимації суб’єктів господарювання тісно пов’язане з 
ґенезою камеральної, поліцейської діяльності та обмеженням власного розсуду 
публічної адміністрації у відносинах із приватними особами. Виокремлено 

основні етапи розвитку адміністративно-процедурного регулювання у сфері 
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

Проаналізовано адміністративно-правовий статус суб’єктів державної 
реєстрації (зокрема, Міністерства юстиції України та його структурного 

підрозділу – Департаменту державної реєстрації та нотаріату, а також 
державних реєстраторів виконавчих органів міських рад і районних державних 

адміністрацій, нотаріусів) та визначено проблеми його реалізації. 
Аргументовано, що процедура державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем є різновидом заявної, неюрисдикційної, функціональної, 

звичайної адміністративної процедури та може бути визначена як нормативно 
закріплений порядок вирішення державним реєстратором як суб’єктом 

публічного адміністрування індивідуальної адміністративної справи, пов’язаної 
із засвідченням факту набуття фізичною особою статусу підприємця, за 

результатами розгляду якої приймається адміністративний акт у вигляді 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної 

реєстрації. Виділено такі стадії процедури державної реєстрації фізичної особи 
підприємцем: 1) подання документів для державної реєстрації; 2) перевірку 
поданих документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду або відмови 

в державній реєстрації; 3) прийняття адміністративного акта про проведення 
державної реєстрації та здійснення відповідної реєстраційної дії; 4) оскарження 

прийнятого рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації). 
Визначено, що процедура припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця як різновид адміністративної процедури може бути як 
заявною (за заявою фізичної особи – підприємця), так і втручальною (на 

підставі судового рішення, яке набрало законної сили, щодо визнання 
підприємця банкрутом на підставі Кодексу України з процедур банкрутства), 
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однак незалежно від суб’єкта ініціативи передбачає чотири стадії, три з яких є 

основними, а четверта (стадія оскарження) – факультативною, у разі 
застосуванні якої процедура припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця набуває ознак юрисдикційності. 
Зроблено висновок про доцільність урахування позитивного зарубіжного 

досвіду у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за 
умови усунення суто механічного підходу та з акцентом на досвіді Сполучених 

Штатів Америки і країн Європейського Союзу. 
Визначено шляхи нормативного вдосконалення адміністративно-

процедурного регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності в Україні, основними з яких є: 1) оптимізація 
організаційно-штатної структури органів державної реєстрації, професійне 

навчання, підвищення кваліфікації державних реєстраторів; 2) посилення 
юридичної відповідальності суб’єктів державної реєстрації; 3) розвиток 

системи електронної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; 
4) розширення мережі фронт-офісів; 5) залучення інститутів громадянського 

суспільства до розроблення державної політики у сфері підприємництва; 
6) гармонізація реєстраційного законодавства України з правом Європейського 
Союзу; 7) прийняття Реєстраційного кодексу України тощо. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративна справа, 
адміністративний акт, державна реєстрація, напрями вдосконалення, суб’єкт 

державної реєстрації, суб’єкт публічного адміністрування, фізична особа – 
підприємець.  

 
Колотилов А.А. Регистрация физических лиц – предпринимателей как 

разновидность административной процедуры: вопросы теории и 

практики. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 
Диссертация посвящена комплексному исследованию государственной 

регистрации физических лиц – предпринимателей как разновидности 
административной процедуры. 

Выяснена сущность процедур легитимации субъектов 
предпринимательской деятельности и предложена авторская дефиниция 
административной процедуры в сфере государственной регистрации 

физических лиц – предпринимателей как нормативно закрепленного порядка 
разрешения государственным регистратором как субъектом публичного 

администрирования индивидуального административного дела, связанного с 
удостоверением факта приобретения физическим лицом статуса 

предпринимателя либо его лишения, по результатам рассмотрения которого 
принимается административный акт в виде соответствующей записи в Едином 

государственном реестре. 
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Выделены специфические признаки административных процедур, 

например: а) применяются в сфере публичного регулирования экономики; 
б) регулируют правоприменительную деятельность государственного 

регистратора как субъекта публичного администрирования; в) имеют, как 
правило, неюрисдикционный характер; г) их результатом является 

административный акт – соответствующая запись в Едином государственном 
реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и 

общественных формирований. 
Выяснено, что становление механизма административно-правового 

регулирования в сфере легитимации субъектов хозяйствования тесно связано с 

генезисом камеральной, полицейской деятельности и ограничением 
собственного усмотрения публичной администрации в отношениях с частными 

лицами. Выделены основные этапы развития административно-процедурного 
регулирования в сфере государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 
Проанализирован административно-правовой статус субъектов 

государственной регистрации (в частности, Министерства юстиции Украины и 
его структурного подразделения – Департамента государственной регистрации 
и нотариата, а также государственных регистраторов исполнительных органов 

городских советов и районных государственных администраций, нотариусов) и 
определены проблемы его реализации. 

Аргументировано, что процедура государственной регистрации 
физического лица предпринимателем является разновидностью заявительной, 

неюрисдикционной, функциональной, обычной административной процедуры и 
может быть определена как нормативно закрепленный порядок решения 

государственным регистратором как субъектом публичного 
администрирования индивидуального административного дела, связанного с 
удостоверением факта приобретения физическим лицом статуса 

предпринимателя, по результатам рассмотрения которого принимается 
административный акт в виде соответствующей записи в Едином 

государственном реестре о проведении государственной регистрации. 
Выделены следующие стадии процедуры государственной регистрации 

физического лица предпринимателем: 1) подача документов для 
государственной регистрации; 2) проверка представленных документов на 

наличие оснований для приостановления их рассмотрения либо отказа в 
государственной регистрации; 3) принятие административного акта о 
проведении государственной регистрации и осуществление соответствующего 

регистрационного действия; 4) обжалование принятого решения о регистрации 
(отказе в регистрации). 

Определено, что процедура прекращения предпринимательской 
деятельности физического лица – предпринимателя как разновидность 

административной процедуры может быть как заявительной (по заявлению 
физического лица – предпринимателя), так и вмешательственной (на основании 

судебного решения, вступившего в законную силу, о признании 
предпринимателя банкротом на основании Кодекса Украины о процедурах 
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банкротства), однако независимо от субъекта инициативы предусматривает 

четыре стадии, три из которых являются основными, а четвертая (стадия 
обжалования) – факультативной, в случае применения которой процедура 

прекращения предпринимательской деятельности физического лица – 
предпринимателя приобретает признаки юрисдикционности. 

Сделан вывод о целесообразности заимствования положительного 
зарубежного опыта в сфере государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности при условии устранения чисто 
механического подхода и с акцентом на опыте Соединённых Штатов Америки 
и стран Европейского Союза. 

Определены пути нормативного совершенствования административно-
процедурного регулирования в сфере государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности в Украине, основными из которых 
являются: 1) оптимизация организационно-штатной структуры органов 

государственной регистрации, профессиональное обучение, повышение 
квалификации государственных регистраторов; 2) усиление юридической 

ответственности субъектов государственной регистрации; 3) развитие системы 
электронной регистрации субъектов предпринимательской деятельности; 
4) расширение сети фронт-офисов; 5) привлечение институтов гражданского 

общества к разработке государственной политики в сфере 
предпринимательства; 6) гармонизация регистрационного законодательства 

Украины с правом Европейского Союза; 7) принятие Регистрационного кодекса 
Украины и так далее. 

Ключевые слова: административная процедура, административное дело,  
административный акт, государственная регистрация, направления 

совершенствования, субъект государственной регистрации, субъект 
публичного администрирования, физическое лицо – предприниматель.  

 

Kolotilov O.O. Registration of individual entrepreneurs in Ukraine as a 

kind of the administrative procedure: theoretical and practical issues. – 

Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 
The dissertation is devoted to the integrated study of the state registration of 

individual entrepreneurs as a kind of the administrative procedure. 

The essence of the procedure of legitimation of business entities is specified, 
and the author puts forwards his definition of the administrative procedure in the state 

registration of individual entrepreneurs as a statutory order of the solution of an 

individual administrative case associated with the certification of the fact of 

acquisition of the status of individual entrepreneur by a private person or its 
withdrawal by the state registrar. Following its consideration, an administrative act is 

introduced in the form of the relevant record in the Unified State Register.  

The specific features of such administrative procedures are highlighted, as 
follows: 1) they are applied in the area of public economic regulation; b) they 
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regulate law-enforcement activity of the state registrar as an entity of public 

administration; c) as a rule, they have non-jurisdictional nature; d) they result in an 

administrative act – appropriate entry in the Unified State Register of Enterprises and 
Organizations of Ukraine. 

It is found out the formation of the mechanism of administrative-legal 

regulation in the area of legitimation of business entities is closely associated with the 

genesis of office and police activities and limitation of the discretion of public 
administration in relation to individuals. The milestones of administrative-procedural 

regulation in the context of the state registration of entrepreneurial activity are 

distinguished. 
The dissertation analyses the administrative-legal status of the state registration 

(particularly of the Ministry of Justice of Ukraine and its structural unit – Department 

of State Registration and Notary, and state registrars of executive authorities of city 

councils and district state administrations, notaries) and states the problems of its 
implementation.  

It is argued that the procedure of the state registration of an individual 

entrepreneur is a kind of declarative, non-jurisdictional, functional, standard 
administrative procedure and can be defined as a statutory order of the solution of an 

individual administrative case associated with the certification of the fact of 

acquisition of the status of business entity by a private person or its withdrawal by the 

state registrar. Following its consideration, an administrative act is introduced in the 
form of the relevant record in the Unified State Register. There are marked the 

following stages of the state registration of a business entity: 1) submission of 

documents for the state registration; 2) check of the documents for the reasons to 
suspend their examination or deny the state registration; 3) approval of the relevant 

administrative act on the state registration and implementation of the registration 

action; 4) appeal of the adopted registration decision (denial of registration). 

It is established the procedure of cessation of business of an individual 
entrepreneur as a kind of the administrative procedure can be both declarative (upon 

the application of an individual entrepreneur) and interfering procedure (in 

compliance with a court order which entered into force to declare the entrepreneur 
bankrupt under the Code of Ukraine on Bankruptcy Proceedings. However, 

regardless of the subject of initiative, there are four stages: three of them are basic, 

and the fourth (appeal stage) is optional – in case of its application, the procedure of 

cessation of business of an individual entrepreneur gains the features of non-
jurisdictional one. 

The dissertation concludes that it is expedient to take into account the best 

practices in the area of state registration of business entities provided that entirely 

mechanical approach is eliminated and an emphasis is on the experience of the USA 
and the European Union.  

The ways of statutory improvement of the administrative-procedural regulation 

in the area of the state registration of business entities in Ukraine are found; the basic 
ones are as follows:1) optimization of the organizational and staffing structure of 

state registration bodies, professional training, advanced training of state registrars; 

2) enhancing legal responsibility of the subjects of state registration; 3) development 
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of the system of the electronic registration of business entities; 4) expansion of the 

network of front offices; 5) involvement of civil society institutions in making state 

entrepreneurship policy; 6) harmonization of the registration legislation of Ukraine 
with the European Union law; 7) adoption of the Registration Code of Ukraine, etc. 

Key words: administrative act, administrative case, administrative procedure,  

areas of improvement, individual entrepreneur, public administration entity, state 

registration entity. 
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