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АНОТАЦІЯ 

 

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

адміністративної процедури: питання теорії та практики. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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. 

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 
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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 є 

заявною (за заявою фізичної особи – підприємця чи його родичів або 

державного органу у разі визнання такої особи померлою або безвісно 

відсутньою) та передбачає чотири стадії, три з яких є основними, а четверта 

(стадія оскарження) – факультативною, у разі застосуванні якої процедура 
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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.  

  

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

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

scientific work on manuscript rights.  

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. 
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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 

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 
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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 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 
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procedure,  areas of improvement, individual entrepreneur, public administration 

entity, state registration entity. 
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ВСТУП 

 

 

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 проекту 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 
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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, 

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

адміністративно-процедурного регулювання державної реєстрації фізичних 

осіб – підприємців в Україні. 

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 
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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. 

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 
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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 
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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; 

 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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ  

ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

1.1. Адміністративні процедури: поняття, ознаки, класифікаційний 

розподіл 

 

 Одним із умов формування в Україні правової, соціальної держави є 

наявність належним чином сформованої правової основи діяльності суб'єктів 

публічної адміністрації, складником якої є адміністративно-процедурне 

законодавство. Саме за допомогою різноманітних адміністративних процедур  

органи державної влади і місцевого самоврядування реалізують свої 

повноваження у сфері публічного адміністрування, а від рівня їх 

врегульованості залежить забезпечення реалізації прав, свобод та законних 

інтересів приватних осіб у численних правовідносинах із зазначеними 

суб’єктами. 

Реформування інституту державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності як одного з напрямків діяльності суб'єктів 

публічної адміністрації, його діджиталізація та розширення системи суб'єктів 

державної реєстрації обумовлюють посилення уваги науковців та 

законодавця до стану та шляхів удосконалення адміністративно-

процедурного регулювання у реєстраційній сфері, що передбачає, передусім, 

з'ясування поняття, ознак  та різновидів адміністративних процедур, чому і 

буде присвячений цей підрозділ дисертаційного дослідження. 

Етимологія слова «процедура» походить своїм корінням від 

латинського «procedo», що означає «проходжу, або просуваюсь» [1, с. 470; 2, 

с. 234; 3, с. 451], а в  українській мові термін «процедура» з’явився шляхом 

запозичення його французько-мовної трансформації – «рrocedure», яке має 

аналогічне значення [4, с. 156]. У словникових джерелах термін «процедура» 
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взагалі визначається як «офіційно встановлений чи узвичаєний порядок 

здійснення, виконання або оформлення чого-небудь» [3, с. 451], «офіційно 

встановлений чи прийнятий за звичаєм порядок, послідовність дій для 

здійснення або оформлення будь-яких справ» [2, с. 470]; «будь-яка тривала, 

послідовна справа, порядок, обряд» [5, с. 526], «встановлена, прийнята 

послідовність дій для здійснення або оформлення якої-небудь справи» [6, 

c. 543], «офіційний порядок дій, виконання, обговорення чого-небудь» [7, c. 

511].  

Таким чином, поняття «процедура» характеризується такими ознаками: 

а) являє собою послідовність дій, які відбуваються безпосередньо одна за 

одною, чи кількома етапами та структуровані доцільними суспільними 

відносинами; б) є послідовністю дій, що відбувається за існуючими 

(встановленими) правилами поведінки; в) являє собою послідовність дій, 

об’єднаних спільною метою; г) ієрархічна; д) має обслуговуючий характер [8, 

с. 216].  

У свою чергу, правова процедура - це регламентований юридичною 

нормою порядок дій або регулювання відповідних суспільних відносин у 

сфері правозастосування, якій притаманні наступні ознаки: а) попередньо 

визначена модель її застосування у реальному житті, через яку досягається 

необхідний результат; б) юридична сила, тобто норми, що визначають 

процедурну діяльність, закріплені у законі, як і основні; в) обслуговуючий 

характер стосовно правовідношення, для реалізації якого і була передбачена; 

г) синхронність, тобто з виникненням основної норми відразу приймається 

процедурна, що забезпечує нерозривність правотворчості та правореалізації, 

теорії та практики; д) законність - відповідність процедури нормативній 

моделі, закріпленій у нормативно-правовому акті; е) межі регулятивного 

«впливу» процедурних норм, що не торкаються змістової (внутрішньої) 

сторони реалізації основних норм, а лише передбачають зовнішній процес їх 

впровадження [8, с. 216; 9, с. 13; 10; с. 17;  11, с. 10]. 
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Різновидом правової процедури є адміністративна процедура, поняття 

якої на сьогоднішній день не є усталеним у адміністративно-правовій 

доктрині та визначається як: закріплений нормами адміністративного права 

порядок вчинення дій органами публічної адміністрації (А. М. Школик) [12, 

с. 123]; встановлений законом (офіційний) порядок розгляду та вирішення 

адміністративними органами індивідуальних справ, спрямований на 

прийняття адміністративного акту або укладення адміністративного договору 

(В. П. Тимощук) [13, с. 58]; встановлений законодавством порядок вирішення 

адміністративними органами індивідуальних адміністративних справ, 

ознакою якої є публічність та  індивідуальний характер (Р. О. Куйбіда, 

В. І. Шишкін) [14, с. 174]; структурований, нормативно закріплений порядок 

прийняття адміністративних актів або укладення адміністративно-правових 

договорів, спрямований на вирішення конкретних справ у сфері публічного 

управління (І В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова) [15, с. 7]; закріплений 

нормативно порядок вирішення органами публічного адміністрування 

індивідуальних адміністративних справ, що здійснюється з метою сприяння 

реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

(А. А. Шарая) [16, с. 79]; встановлений законодавством (у даному випадку 

адміністративним) порядок вирішення суб’єктами публічної адміністрації 

індивідуальних адміністративних справ, що здійснюється не всіма 

суб’єктами публічної адміністрації і не щодо всього предмету 

адміністративно-правового регулювання (Т. О. Коломоєць, Д. С. Астахов) 

[17, с. 68-69]; передбачені спеціальним нормативно-правовим актом» 

(кодекс, закон, положення, інструкція) послідовні, цілеспрямовані дії 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) щодо 

задоволення суб’єктивних прав, свобод, виконання правового обов’язку, 

покладеного на органи державної влади, місцевого самоврядування, або ж  

завдань держави (В. М. Бевзенко) [18, с. 7]; встановлені законом правила, 

порядок і умови вчинення суб’єктом владних повноважень процесуальних 

дій щодо розгляду, розв’язання і вирішення конкретної індивідуальної 
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справи у сфері публічного адміністрування (Е. Ф. Демський, Ю. В. Костюк) 

[19, с. 4]; встановлений законом порядок розгляду та вирішення 

індивідуальних справ органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, який закінчується прийняттям адміністративного акта або 

укладанням адміністративного договору (О. С. Лагода) [20, с. 25]; 

встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності органів 

публічного управління із прийняття нормативно-правових актів управління й 

вирішення адміністративних справ (І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий) [21, 

с. 19];нормативно-правове закріплення (правова модель) певних видів 

діяльності, що реалізуються в межах адміністративних правовідносин і 

відбиваються в певній, встановленій законом, правовій формі 

(А. В. Філатова) [22, с. 92]; встановлений адміністративно-правовими 

нормами послідовний порядок правозастосовної діяльності публічної 

адміністрації щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ, 

результатом якої є прийняття адміністративного акта або укладення 

адміністративного договору (Ю. Ю. Басова) [23, с. 123]; маюча наслідки 

назовні діяльність органів влади, спрямована на перевірку передумов, 

підготовку і прийняття адміністративного акта або укладання публічно-

правового договору (Н. Б. Пісаренко [24, с. 39-40].  

Слід зазначити, що за умови об'єктивно відсутнього єдиного підходу до 

розуміння адміністративних процедур І. В. Бойко та Д. В. Лученко виділяють 

широке і вузьке розуміння адміністративної процедури. У широкому 

розумінні до адміністративної процедури відносять усі закріплені у 

відповідних джерелах права норми, що встановлюють порядок прийняття 

буд-яких рішень та вчинення інших дій суб'єктами публічного управління. У 

вузькому розумінні до адміністративної процедури відносять правові норми 

лише щодо прийняття суб'єктами публічного управління індивідуальних 

рішень, що мають зовнішнє спрямування, пов'язаних із наданням прав 

приватним особам або покладенням на них обов'язків [25, с. 19]. 
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Таким чином, не зважаючи на поліваріантність доктринальних поглядів 

адміністративістів щодо дефініції поняття “адміністративна процедура”, 

загальновизнаним є: 1) безпосередня пов'язаність адміністративної 

процедури з діяльністю суб'єктів публічної адміністрації; 2) розуміння 

адміністративної процедури як певного порядку дій органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; 3)  її 

правовий характер, закріплений в приписах нормативно-правових актів. 

Розкриваючи сутність поняття “адміністративна процедура”, 

Н. В. Галіциною були виокремлені її  ознаки: 1)  застосовується в публічній 

сфері і  саме за допомогою адміністративних процедур управлінській 

діяльності публічної адміністрації надається правова форма, що забезпечує 

чітке функціонування суб’єктів управління; 2) регулює порядок здійснення 

правозастосовної діяльності та закріплює порядок дій і прийняття рішень 

компетентними органами і посадовими особами, у зв'язку з застосуванням 

ними правових вимог до конкретного життєвого випадку; 3) охоплює 

управлінську діяльність позитивної спрямованості, тобто діяльність, 

спрямовану на створення умов для ефективної реалізації прав і законних 

інтересів громадян і організацій, передбачених відповідними матеріальними 

нормами права; 4) встановлює визначений порядок здійснення певних дій, 

оскільки завданням адміністративних процедур є упорядкування діяльності 

уповноважених органів влади і всіх зацікавлених осіб, а кінцевою метою - 

підвищення ефективності і якості роботи суб'єктів публічної адміністрації; 

5) особливий суб'єктний склад - однією із сторін завжди виступає суб’єкт 

публічної адміністрації;  6) закріплюється адміністративно-процедурними 

нормами, які, в свою чергу, регулюють застосування матеріальних норм 

адміністративного та інших галузей права (цивільного, господарського, 

трудового та ін.) і при цьому регламентують діяльність уповноважених 

органів і посадових осіб, тобто мають обслуговуючий характер [26, с. 173-

174]. І.В. Бойко до ознак адміністративної процедури відносить: 1) правовий 

характер, наявність норм, що регламентують як діяльність суб’єкта 
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публічного адміністрування, так і поведінку приватних осіб; 2) спрямованість 

на прийняття адміністративного акта суб’єктом владних управлінських 

повноважень; 3) застосування для вирішення конкретної адміністративної 

справи; 4) основне призначення – забезпечення ефективної реалізації прав 

приватних осіб і унеможливлення їх порушення; 5) тягне за собою настання 

зовнішніх наслідків, тобто застосування процедурних правил породжує права 

й обов’язки осіб, які знаходяться поза системою публічного адміністрування; 

6) як правило, має безспірний характер, тобто завдяки адміністративній 

процедурі вирішуються позитивні управлінські справи (виняток становить 

процедура розгляду скарг, оскільки при оскарженні рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування)» [15, с. 7-8].  

У Великій українській юридичний енциклопедії (2020 р.) виокремлено 

7 основних ознак адміністративної процедури, що визнаються переважною 

більшістю вітчизняних адміністративістів: 1) має правовий характер, 

оскільки принципи та правила, що визначають адміністративну процедуру, 

містяться у приписах нормативно-правових актів; 2) вміщує норми, що 

регламентують як діяльність суб'єкта публічного управління, так і поведінку 

приватних осіб; 3) спрямована на прийняття адміністративного акта 

суб'єктом публічного управління; 4) застосовується для вирішення 

конкретної адміністративної справи; 5)  має основним призначенням 

забезпечення ефективної реалізації прав приватних осіб і унеможливлення їх 

порушення; 6) тягне за собою настання зовнішніх наслідків, тобто прийняття 

адміністративного акта породжує права й обов'язки для осіб, які знаходяться 

поза системою публічного управління; 7) має, як правило, безспірний 

характер, тобто через адміністративну процедуру вирішуються позитивні 

управлінські справи. Виняток становить процедура розгляду скарг, оскільки 

при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів публічного управління 

у сторін правовідносин, що регулюються процедурними нормами, існують 

різні уявлення про те, як слід вчинити в конкретній адміністративній справі 

[25, с. 19-20]. 
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У Конституції України сформульовано основні ідеї адміністративної 

процедури, зокрема, ст. 19, окреслюючи принципові засади взаємовідносин  

суб'єктів публічного адміністрування із приватними особами,  наголошує, що 

правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто 

не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України. Базовою для права 

адміністративної процедури є також ст. 40 Конституції України: «усі мають 

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 

розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк» [27]. 

У Проекті Закону України “Про адміністративну процедуру” під  

адміністративною процедурою розуміється визначений законодавством 

порядок здійснення адміністративного провадження [28, п. 5 ч. 1 ст. 2], а 

тому необхідно визначитись із співвідношенням понять “адміністративна 

процедура” та “адміністративний процес”, на чому наголошують 

Т. О. Коломоєць та Ш. Н. Гаджиєва, зазначаючи, що «варто обов’язково 

здійснювати розгляд адміністративних процедур у зв’язку із розглядом 

адміністративного процесу задля з’ясування їх ролі та значення» [29, с. 137]. 

Ще донедавна поняття «адміністративна процедура» визначалося 

науковцями в залежності від того, прихильниками якого підходу до 

визначення поняття адміністративного процесу вони є - вузького 

(юрисдикційного) чи широкого (управлінського). «Вузьке» розуміння 

адміністративного процесу зводилось до його визначення як суто 

юрисдикційної діяльності органів публічної адміністрації (в окремих 

випадках – і судових органів) [30, с. 62], а в його основу було покладено 

ознаку наявності спору (конфлікту) між учасниками адміністративних 
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правовідносин, що є передумовою виникнення адміністративно-

процесуальних відносин. Таким чином, зведення адміністративного процесу 

до врегульованого нормами адміністративно-процесуального права порядку 

застосування заходів адміністративного примусу, і, перш за все, 

адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень не 

передбачало наявність управлінської діяльності позитивної спрямованості, 

що є однією з ознак адміністративної процедури. 

Виокремлення інституту адміністративної процедури стало можливим в 

межах “широкого” розуміння адміністративного процесу як поліструктурного 

явища, яке включає вирішення в адміністративному та судовому порядку 

будь-яких індивідуально-конкретних адміністративних справ, зокрема: 

пов’язаних з розглядом справ так званого позитивно-регулятивного 

характеру; тих, що виникають із суперечок між учасниками управлінських 

відносин (справи конфліктного, юрисдикційного змісту); тих, що стосуються 

реалізації прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб та надання їм 

адміністративних (управлінських) послуг та ін.» [31, с. 477]. Саме тому на 

початку ХХІ століття адміністративна процедура розглядається як інститут 

адміністративного процесу [25]. 

Третя концепція адміністративного процесу своєю появою зобов'язана 

прийняттю у 2005 році Кодексу адміністративного судочинства України  і 

закріпленням у ньому офіційної дефініції «адміністративний процес» як 

правовідносин, що складаються під час здійснення адміністративного 

судочинства [32], що призводить до ототожнення науковцями понять 

“адміністративний процес” і “адміністративне судочинство”. Так, наприклад, 

А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р.С. Мельник у 2007 р. визначають 

адміністративний процес як урегульовані нормами адміністративного 

процесуального права правовідносини, що виникають між адміністративним 

судом, сторонами та іншими учасниками адміністративної справи, з приводу 

розгляду та вирішення цим судом публічно-правових спорів, учасниками 

яких є, по-перше, суб’єкти державно-владних повноважень, по-друге, фізичні 
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та юридичні особи [33, с. 53], а  С. В. Ківалова та Л.Р. Біла-Тіунова у 2011 р. 

ведуть мову про  «адміністративний судовий процес» [34]. Така спірна 

ситуація з розумінням адміністративного процесу була вирішена 

законодавцем у 2017 році, коли було прийнято Закону України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» [35], на підставі якого з  Кодексу 

адміністративного судочинства України було вилучено термін 

«адміністративний процес» і замість нього для позначення  правовідносин, 

що складаються під час здійснення адміністративного судочинства, 

запропоновано використовувати дефініцію «судовий процес». 

На сьогоднішній день у правовій доктрині розуміння сутності  

адміністративного процесу істотно модернізовано, а саме спостерігається 

урізноманітнення поглядів науковців  та збільшення кількісного варіативного 

підходу до їх формулювання. Поряд із традиційними для радянського періоду 

розвитку вітчизняної адміністративно-правової доктрини підходами до 

розуміння адміністративного процесу у вузькому та широкому вигляді, 

з’явилися управлінська, юрисдикційна, судова концепції, згодом – 

позитивний, юрисдикційний, квазісудовий процес та адміністративне 

судочинство [36, с. 588], пізніше – деліктний, юрисдикційний, судочинний, 

адміністративно-юстиційний, управлінський, позитивно-управлінський, 

широкий адміністративний процес тощо [13, с. 34]. Все вищевикладене 

зумовило трансформацію розуміння адміністративних процедур як інституту 

адміністративного процесу до розуміння адміністративно-процедурного 

права й законодавства як підгалузевої складової адміністративного права і 

законодавства, що набуває ознак підгалузевої самостійності (наприклад, 

роботи О. І. Миколенка [8], О. В. Кузьменко [4], Р. С. Мельника [37], 

А. А. Шарої [16], А. М. Школика [38]. 

Аналізуючи співвідношення адміністративного процесу і 

адміністративної процедури, А. Т. Комзюк, Р.С. Мельник, В. М. Бевзенко 
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виокремлюють їх спільні ознаки, а саме: 1) спільну процесуальну природу, 

яка проявляється у діяльності органів державної влади; 2) є різновидами 

юридичного процесу, яким однаково властиві стадійність і наявність 

проваджень; 3) їхньою основною метою є сприяння здійсненню приватними 

особами своїх прав, свобод та законних інтересів; 4) у їх межах отримали 

свій прояв такі форми реалізації адміністративно-правових норм як 

виконання, використання, застосування. В той же час відмінностями 

адміністративного процесу і адміністративної процедури є: 1) вони є 

процесуальним вираженням діяльності органів різних гілок влади; 

2) специфіка суб’єктного складу адміністративного процесу – наявність 

адміністративного суду; 3) різними є підсумкові рішення (за правовою 

природою); 4) фіксація засад процесу лише в КАС України, а процедур – в 

різних нормативно-правових актах; 5) конфліктність адміністративного 

процесу й конфліктно-безконфліктна сутність адміністративної процедури» 

[33, с. 53-55].  

Слід погодитися з А.А. Шарою що адміністративний процес і 

адміністративні процедури слід розрізняти за змістом, сутністю, суб’єктами, 

структурним наповненням, правовим результатом, нормативним підґрунтям і 

підставами, оскільки адміністративний процес за змістом охоплює 

адміністративний судовий процес (адміністративне судочинство та розгляд 

справ про адміністративні правопорушення у судах), а адміністративна 

процедура – послідовну реалізацію управлінських повноважень органами 

публічної адміністрації у відносинах із приватними особами. Таке чітке 

відмежування й зумовлює необхідність розрізняти такі поняття як 

«адміністративне судове право» та «адміністративно-процедурне право» [16, 

с. 384]. 

Враховуючи спірність ситуації, яка виникла у вітчизняній 

адміністративно-правовій доктрині навколо оновленого підходу до розуміння 

адміністративного процесу, обґрунтованою є підтримка позицій тих вчених, 

які розглядають адміністративний процес як регламентований порядок 
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розгляду справ в порядку адміністративного судочинства (точки зору 

В. М. Бевзенка, Р. С. Мельника, А. Т. Комзюка та ін.). При цьому окремо 

виділяється адміністративно-деліктне провадження як регламентований 

адміністративними нормами порядок розгляду справ про адміністративні 

проступки. 

Процедурні відносини, з точки зору Т. О. Коломоєць та Д. С. Астахова,  

яких варто підтримати, є рештою відносин процесуального характеру, які не є 

судочинними (у розумінні адміністративного судочинства) та деліктними (у 

розумінні розгляду справ про адміністративні проступки), покликані 

врегулювати індивідуально-конкретні справи в сфері регулювання 

адміністративного права [17, с. 28]. І саме такі процедурні відносини 

характерні для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в 

Україні. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можуть бути виділені 

наступні ознаки адміністративних процедур: 1) застосування у публічній 

сфері і орієнтованість на забезпечення реалізації публічного інтересу; 

2) регулювання порядку здійснення правозастосувальної діяльності, яка, як 

правило, має позитивну спрямованість; 3) обов'язкова наявність хоча б одного 

суб'єкта публічного адміністрування як сторони правовідносин; 

4) закріплення порядку здійснення певних дій з метою впорядкування 

діяльності органів публічного адміністрування і приватних осіб; 5) прийняття 

за результатами здійснення процедури адміністративного акта. 

Беручи до уваги розмаїття адміністративних процедур, існують різні 

варіанти їх  класифікаційного розподілу за такими критеріями: 1) за формами 

діяльності публічної адміністрації; 2) за функціональним призначенням (за 

спрямованістю та суб’єктами адміністративної процедури); 3) залежно від 

наявності спору у відносинах між адміністративним органом та приватною 

особою; 4) за суб`єктами ініціативи; 5) за ступенем обмеження прав 

приватних осіб; 6) за порядком здійснення адміністративної процедури [38, 

с. 75-96; 39, с. 222-223; 40, с. 54; 12, с. 123-124;  21, с. 32-35]. 
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Зупинимося на питанні класифікаційного розподілу адміністративних 

процедур більш детально.  

1. За критерієм функціонального призначення адміністративні 

процедури розподіляються  на внутрішні (організаційні, внутрішньо-

адміністративні) та зовнішні [39, с. 222-223; 38, с. 84;   40, с. 55], 

відображаючи два вектори спрямованості діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування: перший „внутрішній” - діяльність адміністративних органів 

здійснюється без залучення до неї приватних осіб, тобто це відносини, що 

виникають та виконуються в межах системи органів виконавчої влади 

(наприклад, виконання доручень вищих органів нижчими за ієрархією 

управлінської системи); другий „зовнішній” – передбачає наявність, крім 

власне адміністративного органу, ще і одної сторони - приватної (фізичної 

або юридичної) особи [20, c. 27].   

При цьому назви різновидів адміністративної процедури в межах цього 

критерію відрізняються. Так, наприклад, В. П. Тимощук виділяє 

зовнішньоапаратні та зовнішньоспрямовані процедури [41, с. 24], 

Г. Ф. Фоміч - внутрішньоорганізаційні та зовнішньоорганізаційні [42, с. 54], 

Т. О. Коломоєць та М. В. Сілайчев - функціональні та організаційні  [39, 

с. 223; 43, с. 51-53]. Останній варіант назв різновидів адміністративної 

процедури за спрямованістю та суб’єктами адміністративної процедури 

вважаємо найбільш вдалим, тому в подальшому будемо використовувати саме 

його. 

Функціональні процедури можуть бути визначені як процедури за 

участю непідлеглих приватних осіб, під час яких найбільш повно 

реалізується управлінська, публічно-сервісна функція держави [43, с. 51-52; 

39, с. 223], а організаційні процедури - як процедури, що  здійснюються в 

межах публічної адміністрації і до яких відносяться: 1) внутрішньо-

організаційні процедури (підготовка актів управління, діловодство); 

2) процедури із взаємовідносин з підлеглими організаціями; 3) процедури із 

взаємовідносин з іншими органами влади (т.з. зовнішні) [43, с. 53]. 
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При цьому, як зазначає А. М. Школик у своєму докторському 

дослідженні, присвяченому становленню та систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України (2021), проблематика такого 

класифікаційного розподілу полягає в тому, що в одних випадках до 

адміністративної процедури відносять лише зовнішню процедуру, яка 

визначає правовідносини між публічною адміністрацією та приватними 

особами (фізичними та юридичними). За іншими підходами, до 

адміністративної процедури відносять також і порядок прийняття рішень у 

межах системи публічної адміністрації, які носять внутрішньо 

організаційний характер і лише опосередковано впливають на права та 

обов‘язки приватних осіб [38, с. 84]. 

Перший підхід є досить розповсюдженим у країнах континентальної 

Європи та може бути проілюстрований на прикладі Закону «Про 

адміністративну процедуру» Федеративної Республіки Німеччини, відповідно 

до якого  адміністративною процедурою є маюча наслідки назовні діяльність 

органів влади, яка спрямована на перевірку передумов, підготовку і 

прийняття адміністративного акта або укладення публічно-правового 

договору» [44, c. 40].  

У правовій доктрині розуміння адміністративної процедури як виключно 

зовнішньої процедури знаходимо у роботах американських дослідників 

Р. Пірса, С. Шапіро та П.Веркула, які  чітко розмежовують організаційні та 

юридичні норми (англ. organizational and legal norms), при тому у параграфі 

про організаційні навіть слово «норми» ставиться у лапки, підкреслюючи їх 

специфіку [45, c. 20-23]. Серед українських сучасних науковців 

прихильником першого підходу є А. І. Берлач, який серед ключових ознак 

адміністративного акта називає його зовнішню дію: «Акцент на зовнішню 

дію адміністративного акта дозволяє відмежувати такі акти від внутрішньо 

спрямованих актів, наприклад, для вирішення внутрішніх організаційних 

питань адміністративного органу» [46, c. 378].  
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Чітку тенденцію розвитку адміністративно-процедурного законодавства 

в межах другого підходу демонструють такі пострадянські держави як 

Російська Федерація та Казахстан. У Росії за умови відсутності кодифікації 

адміністративно-процедурного законодавства внутрішні та зовнішні 

відносини публічної адміністрації регулюються низкою адміністративних 

регламентів, прийняття яких передбачено постановою Уряду Російської 

Федерації в редакції від 16 травня 2011 року «Про розробку і затвердження 

адміністративних регламентів виконання державних функцій і 

адміністративних регламентів надання державних послуг» [47], відповідно до 

якої регламент визначає строки і послідовність адміністративних процедур 

(дій)  федерального органу виконавчої влади та встановлює порядок взаємодії 

як між структурними підрозділами такого органу, так і з фізичними та 

юридичними особами, іншими органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, установами і організаціями. У Республіці 

Казахстан внутрішні адміністративні процедури регулюються окремою 

главою Закону від 27 листопада 2000 року «Про адміністративні процедури», 

яка називається «Процедури організації роботи державних органів» [48, гл. 3] 

та  регулює внутрішній порядок розгляду та вирішення справ у державних, 

передусім адміністративних органах.  

Прихильником другого підходу у сучасній адміністративно-правовій 

доктрині, окрім Т. О. Коломоєць, В. П. Тимощука, А. М. Школика, 

Н. В. Галіциної, М. В. Силайчева, Г. В. Фоміч є, наприклад, Р. С. Мельник, 

який зазначив, що «насправді немає жодних причин, які б перешкоджали 

розповсюдженню адміністративного регулювання і на відносини, які 

виникають всередині публічної адміністрації між її посадовими і службовими 

особами» [49, c. 121]. 

Підсумовуючи аналіз класифікації адміністративних процедур а їх 

функціональним призначенням, доречно процитувати А. М. Школика: “По-

перше, юридичні норми регулюють як спрямовану назовні діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, так і внутрішні відносини в межах 
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системи таких суб’єктів. Тобто, адміністративно-процедурні норми наявні в 

обох випадках. При тому, звичайно, можна доводити «більшу важливість» чи 

навіть первинність норм зовнішнього спрямування. Однак, як випливає з 

нашого висвітлення цієї проблематики у правовій доктрині країн, що 

належать не лише до континентальної правової системи, але й загального 

права, регулювання внутрішніх процедур у межах системи суб’єктів 

публічного адміністрування також має істотне значення для належного 

функціонування цих органів.  По-друге, правове регулювання зовнішньої та 

внутрішньої адміністративної процедури об‘єктивно відрізняється, виходячи 

з багатьох факторів. Передусім варто згадати, що метою адміністративно-

процедурних норм зовнішнього спрямування є належна реалізація прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, інтереси яких є 

первинними у правовідносинах з суб’єктами публічного адміністрування. З 

іншого боку, метою правового регулювання внутрішньої адміністративної 

процедури є, у першу чергу, підвищення ефективності функціонування самої 

публічної адміністрації. По-третє, обсяг та межі правового регулювання в 

загальному законі (чи ж кодексі) про адміністративну процедуру (звичайно - 

за його наявності), є питанням тактики і законодавчої техніки, яке 

вирішується в кожній державі по-своєму. Без сумніву, простішим у цьому 

контексті є чітке розділення та включення до систематизованого закону (або 

ж кодексу) про адміністративну процедуру лише норм зовнішнього 

спрямування з огляду на відмінні цілі, предмет та суб‘єктів правового 

регулювання у внутрішній адміністративній процедурі. Цей варіант 

абсолютно не заперечує доцільності та необхідності нормативно-правового 

забезпечення внутрішньої адміністративної процедури” [38, с. 88-89].  

2. За критерієм наявності  спору у відносинах між адміністративним 

органом та приватною особою адміністративні процедури  розподіляються на 

юрисдикційні (позовні) та неюрисдикційні (безспірні, непозовні). Така 

класифікація базується на відповідних положеннях адміністративно-правової 

доктрини. Зокрема, В. К. Колпаков виділяє дміністративно-правонаділяючий 
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(оперативно-розпорядчий) та адміністративно-юрисдикційний процеси [50, 

с. 370-377], І. В. Панова – адміністративно-нормотворчий, адміністративно-

правонаділяючий та адміністративно-юрисдикційний процеси [51, с. 7], а 

П. І. Кононов - адміністративно-розпорядчий та адміністративно-охоронний 

[52, с. 18]. Ю. М. Козлов та Л. Л. Попов розрізняють два варіанти 

адміністративно-процесуальної діяльності: адміністративно-процедурну та 

адміністративно-юрисдикційну [53, c. 305], а І. П. Голосніченко виокремлює 

адміністративно-юрисдикційні та адміністративно-процедурні провадження 

[54, с. 23]. 

Розподілення адміністративних проваджень на юрисдикційні та 

неюрисдикційні пропонують М. М. Тищенко  [55, с. 117],  С.Г. Стеценко [56, 

с. 271-285], Т.О. Коломоєць [39, с. 218-219], А.О. Павлушина [57, с. 272]. 

О.В. Кузьменко та Т. О. Гуржій виокремлюють неконфліктні (неспірні) та 

конфліктні (спірні) групи проваджень [58, с. 142-147]. А.М. Школик -  спірні і 

безспірні [12, с. 123-124], Г.В. Фоміч – юрисдикційні та організаційні [42, 

с. 56-57], а І.В. Панова – судові та позасудові [59, с. 22-24]. 

Класифікація адміністративних проваджень за критерієм наявності 

спору на юрисдикційні та неюрисдикційні дає підстави виділити 

юрисдикційні та неюрисдикційні адміністративні процедури. Ознаками 

юрисдикційних процедур є наступні: 1) характеризують порядок діяльності 

юрисдикційних органів; 2) регулюють порядок взаємовідносин сторін у 

конфлікті, а  обов’язковою ознакою таких правовідносин є певна змагальність 

сторін; 3) регулюють порядок застосування санкцій матеріальних норм; 

4) характеризуються високим рівнем правової регламентації (у Кодексі 

України про адміністративні правопорушення та Кодексі адміністративного 

судочинства України); 5) передбачають обов'язкове прийняття рішення у 

вигляді юридичного акта [ 39, с. 218; 40, с. 56]. В якості різновидів 

юрисдикційних процедур виділяють: а) процедури у справах про 

адміністративні проступки, які розглядаються у позасудовому порядку;  

б) процедури у справах про дисциплінарні проступки; в)  адміністративне 
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оскарження; г)  виконавче провадження тощо[16, с. 96]. 

Неюрисдикційні процедури є встановленим законодавством порядком 

публічно-сервісної діяльності публічної адміністрації, пов’язаної з 

вирішенням безсуперечних індивідуально-визначених справ і прийняттям 

індивідуальних адміністративних актів [40, с. 56], таким чином 

підкреслюючи, що учасники такої процедури є не контрагентами, а 

партнерами. 

У правовій доктрині виділяються й певні різновиди неюрисдикційних 

проваджень і процедур. Так, авторами підручника «Адміністративне право» 

за загальною редакцією Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука та В.В. Зуй виділяються   

такі види: 1) з відпрацювання та прийняття нормативних актів; 2) з прийняття 

індивідуальних актів управління; 3) за зверненнями громадян; 4) із 

застосування адміністративно-попереджувальних заходів та заходів 

адміністративного припинення; 5) з реалізації контрольно-наглядових 

повноважень; 6) реєстраційно-дозвільне провадження; 6) з приватизації 

державного майна; 7) діловодство; 8) установче провадження [60, с. 229]. 

Автори підручника “Курс адміністративного права України” 

(В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін.) 

класифікують неконфліктні (неюрисдикційні) провадження на: 

1) нормотворче провадження; 2) дозвільне провадження; 3) реєстраційне 

провадження; 4) контрольне провадження; 5) атестаційне провадження [61, 

с. 213]. Я. Л. Іваненко, предметом дисертаційного дослідження якої були саме 

неюрисдикційні адміністративні провадження, пропонує обмежити коло 

адміністративних неюрисдикційних проваджень та процедур чотирма 

видами: 1) заявними; 2) контрольними; 3) правообмежувальними; 

4) регулятивними [62, с. 9], а А. А. Шарая до неюрисдикційних процедур 

відносить дозвільні, ліцензійні, реєстраційні, контрольно-наглядові, 

заохочувальні, атестаційні процедури, надання адміністративних послуг, 

відповідь на запит про надання публічної інформації, укладання 

адміністративних договорів [16, с. 95-96]. 



36 

Найбільша кількість неюрисдикційних проваджень виділяється 

Т. О. Коломоєць: 1) з обробки та прийняття нормативних актів; 2) з прийняття 

адміністративних актів; 3) за заявами та пропозиціями громадян; 4) із 

застосування адміністративно-попереджувальних заходів; 5) із застосування 

заходів адміністративного припинення; 6) реєстраційне; 7) дозвільне; 

8) установче; 9) з реалізації контрольно-наглядових повноважень; 

10) виконавче; 11) атестаційне; 12) з приватизації державного майна; 13) із 

земельних, екологічних, фінансових, бюджетних та податкових справ; 

14) діловодство [39, с. 219].  

3. Усталеною є класифікація адміністративних процедур за 

суб’єктом ініціативи на заявні та втручальні [38, с. 89; 39, с. 222; 40, с. 56; 41, 

с. 24-25;  42, с. 55; 64, с. 201; 65, с. 33]. 

Заявні процедури – це різновид адміністративних процедур, що 

розпочинається з ініціативи (за заявою) приватної особи (фізичної чи 

юридичної) до уповноваженого органу публічної адміністрації [39, с. 222] з 

метою забезпечення реалізації своїх прав і свобод або сприяння в реалізації 

законних інтересів [64, с. 201]. При цьому  І. В. Бойко, О. Т. Зима, 

О. М. Соловойова зазначають, що для заявних процедур є характерним їх 

початок за зверненням приватної особи до суб’єкта публічного 

адміністрування із заявою про реалізацію належного цій особі права або зі 

скаргою, що права особи порушені рішеннями, діями чи бездіяльністю 

владарюючих суб’єктів чи на приватну особу покладено не передбачений 

законом обов’язок. Такому праву приватної особи завжди кореспондує 

обов’язок владарюючого суб’єкта здійснити певні дії або прийняти рішення, 

завдяки яким будуть задоволені права фізичних і юридичних осіб, а також 

інших колективних утворень [15, с. 8]. 

У чинному законодавстві правовій регламентації заявних 

адміністративних процедур приділено увагу у Законі України «Про звернення 

громадян», яким такі процедури розподіляються на: 1) звернення з заявами 

(за адміністративними послугами); 2) звернення з пропозиціями, 



37 

зауваженнями; 3) звернення зі скаргами на дії чи бездіяльність 

адміністративного органу [63]. Приділено увагу заявним процедурам і у 

проекті Закону України “Про адміністративну процедуру”, де зазначено, що 

адміністративне провадження може починатися “за заявою особи щодо 

забезпечення реалізації її прав і законних інтересів та виконання нею 

визначених законом обов’язків, у тому числі щодо отримання 

адміністративних послуг” [28, п. 1 ч.1 ст. 33]. Таким чином, заявні 

адміністративні процедури можуть бути визначені як адміністративні 

процедури, що виникають за ініціативою заінтересованої особи чи іншого 

органу, який не є учасником (суб’єктом) такої процедури [39, с. 56]. 

Втручальні процедури (у законодавстві деяких зарубіжних країн – 

«провадження за приналежністю») – це різновид адміністративних процедур, 

що розпочинаються з ініціативи органу публічної адміністрації [39, с. 222; 64, 

с. 201] за наявності потреби у захисті публічних інтересів, забезпечення прав 

і свобод громадян, припинення адміністративних правопорушень тощо [40, 

с. 57]. При цьому для початку такої процедури повинна бути належна 

підстава (рішення адміністративного органу або певна дія), а сама процедура 

повинна здійснюватися в рамках правової визначеності (зумовлені 

виконанням обов’язків, бути наслідком доручень суб’єктів публічного 

адміністрування) [9, с. 28]. Таким чином, втручальні адміністративні 

процедури можуть бути визначені як адміністративні процедури, що 

порушуються за ініціативою органу, який безпосередньо здійснює (реалізує) 

процедуру. Втручальні процедури за наслідками для приватної особи можуть 

бути класифіковані на: 1) позитивні (сприяючі) – без покладення на приватну 

особу жодних обов’язків, без обмеження їх прав, свобод, інтересів; 

2) негативні (обтяжуючі) із певним обмеженням прав, свобод, інтересів 

приватних осіб, або ж покладенням на них додаткових обов’язків [39, с. 219]. 

4. За формами діяльності публічної адміністрації адміністративні 

процедури можуть бути класифіковані на: а) процедури прийняття 

нормативних адміністративних актів; б) процедури прийняття індивідуальних 
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адміністративних актів; в) процедури укладення адміністративних договорів; 

г) процедури вчинення організаційних дій адміністрації; д) процедури 

вчинення технічних дій адміністрації [39, с. 222; 12, с. 123-124]. Інший 

варіант класифікаційного розподілу в межах цього критерію запропонований 

О. І. Миколенком. Г. В. Фоміч, А. А. Шарою які виокремлюють правотворчі 

та правозастосовчі адміністративні процедури [8, с. 168-169; 42, с. 53; 16, 

с. 95]. До правотворчих адміністративних процедур  віднесено процедури: а) 

з прийняття нормативних актів Кабінету Міністрів України; б) з видання 

нормативних актів центральними органами виконавчої влади; в) з видання 

рішень місцевих державних адміністрацій; г) провадження з видання 

нормативних актів органами місцевого самоврядування [8, с. 168].  

А. М. Школик з цього приводу зазначає:  “Поділ адміністративних 

процедур за критерієм врегулювання ними  тієї чи іншої форми (інструмента) 

діяльності публічної адміністрації базується  на теоретико-правовому 

розмежуванні правотворчості та правозастосування у діяльності  державних 

органів та інших уповноважених суб‘єктів. ... Тому в залежності від виду 

юридичних актів  цю класифікацію, хоча й дещо спрощено, але можна звести 

до процедур з прийняття суб’єктами публічного адміністрування 

нормативних актів  та процедур прийняття ними ж індивідуальних актів” [38, 

с. 78].  

5. За порядком здійснення адміністративні процедури можуть бути 

класифіковані на звичайні та спрощені (формальні та неформальні) [ 39, 

с. 223; 40, с. 57-58; 41, с. 49]. Звичайні (формальні) процедури – це різновид 

адміністративних процедур, що здійснюються за загальним правилом із 

належним оформленням у чітко визначених формах. З точки зору 

забезпечення належного захисту прав і свобод громадян, як слушно 

зауважують Т. О. Коломоєць і Н. В. Галіцина, надзвичайно важливим є рівень 

урегульованості адміністративної процедури [10, с. 53], адже відповідно до 

Концепції реформування публічної адміністрації в Україні адміністративна 

процедура повинна бути простою та ефективною [66, п. 3.8]. 
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Історично такий варіант класифікаційного розподілу бере свій початок з 

адміністративно-деліктних відносин, оскільки, саме аналізуючи чинне 

законодавство України про адміністративні проступки, можливо виділити, за 

твердженням В. К. Колпакова, два види адміністративно-деліктних 

проваджень: звичайне та спрощене. Звичайне провадження здійснюється у 

більшості справ і детально регламентовано. Найважливіша його особливість 

полягає  у необхідності скласти протокол про проступок. Спрощене 

провадження застосовується щодо невеликої кількості проступків, прямо 

передбачених ст. 258» [51, c. 148]. Відносно неюрисдикційних 

адміністративних процедур А. М. Школик зазначає, що на відміну від 

проваджень у справах про адміністративні правопорушення, кількісне 

співвідношення застосувань звичайного та спрощеного провадження у 

загальній адміністративній процедурі є прямо протилежним – 

найчисельнішим є саме спрощене [38, с. 93].  

З урахуванням новітніх тенденцій класифікаційного розподілу автори 

навчального посібника “Адміністративна процедура” (2019) розподіляють 

вже на три види: звичайну, спрощену і складну [67, c. 9], розуміючи  під 

спрощеною адміністративною процедурою вчинення суб’єктом публічного 

адміністрування дій, спрямованих на реалізацію прав та виконання обов’язків 

приватними особами, що не передбачає залучення до процедури інших 

учасників, додаткового вивчення та дослідження обставин справи, 

заслуховування позицій заявника та інших учасників, а під складною — 

процедуру, що характеризується наявністю правил щодо залучення експертів, 

проведення слухання, залучення свідків, іншого додаткового вивчення 

обставин адміністративної справи [67, c. 10].  Автори підручника 

“Адміністративне право України. Повний курс” (2020) підтримають 

доцільність виокремлення таких різновидів адміністративної процедури як: 

1) прості адміністративні процедури, що полягають у вчиненні суб'єктом 

публічного адміністрування певних одноразових дій, які дозволяють 

завершити процедуру й ухвалити адміністративний акт (наприклад, 
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реєстрація за місцем проживання); 2) складні адміністративні процедури, які 

потребують здійснення складних нелінійних дій із можливим залученням 

спеціалістів, експертів, перекладачів тощо (наприклад, порядок вибору 

особою лікаря, який надає первинну медичну допомогу, через подання 

декларації в електронній системі охорони здоров'я) [68, с. 201-202]. 

Визнаючи право на існування різноманітних варіантів класифікації за 

критерієм порядку здійснення процедури, все ж таки вважаємо найбільш 

прийнятним їх розподілення на звичайні та спрощені. 

Цілком погоджуючись із поясненням авторів змісту спрощеної та 

складної адміністративної процедури, виділення окремої «звичайної» 

процедури не вважаємо доцільним, адже саме так названо складну 

(формалізовану) процедуру у наведеній вище класифікації. Більше того, може 

бути інше тлумачення і звичайними можна назвати переважаючу за кількістю, 

тобто, саме спрощену адміністративну процедуру. Таким чином, поділ на дві 

групи за аналізованим критерієм складності правил видається цілком 

достатнім.  

6. За ступенем обмеження прав приватних осіб адміністративні 

процедури можуть бути класифіковані на дозвільні (погоджувальні) та 

повідомні [38, с. 39, с. 223; 40, с. 57]. Дозвільні (погоджувальні) процедури 

можуть бути визначені як сукупність дій, що здійснюються приватними 

особами та уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування, які 

передують отриманню дозвільних документів (документів дозвільного 

характеру за термінологією Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» [69, ч. 1 ст. 1]). Повідомні процедури, у свою чергу, 

можуть бути визначені як сукупність дій щодо надання приватною особою 

інформації констатуючого характеру до уповноваженого органу публічної 

адміністрації [39, с. 223; 40, с. 57]. 

7. В залежності від сутності адміністративної процедури (предмету 

діяльності органів публічної адміністрації у взаємовідносинах з приватними 

особами) дослідниками виділяються такі їх різновиди:  реєстраційні, 
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дозвільні, інспекційні, екзаменаційні, акредитаційні, ліцензійні (В. Галунько, 

П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко) [64, с. 202]; 

реєстраційні,дозвільні, ліцензійні, контрольно-наглядові, екзаменаційні, 

акредитаційні, приватизаційні, із розгляду скарг (Бойко І. В., Зима О. Т., 

Соловойова О. М.) [15, с. 11-13]; правонаділяючі, реєстраційні, ліцензійно-

дозвільні; контрольно-наглядові; екзаменаційно-конкурсні, державно-

заохочувальні, експертно-засвідчувальні (О.С. Беркутова) [70, c. 38]; 

правонаділяючі, пов’язані із забезпеченням виконання громадянами та 

юридичними особами своїх обов’язків, ліцензійно-дозвільні, реєстраційні, 

контрольно-наглядові, державно-заохочувальні (І. М. Лазарєв,  П. І. Кононов, 

В. Я. Кікоть, І. Ш. Кілясханов [71, с. 53; 72, с. 438-440].  

Не вдаючись до характеристики кожного різновиду, зазначимо, що всіма 

дослідниками в якості різновиду адміністративної процедури виділяються 

реєстраційні процедури, а тому розгляд державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців як різновиду адміністративної процедури є цілком 

обгрунтованим і більш детально буде розглянутий у наступному підрозділі 

цього дисертаційного дослідження. 

 

 

1.2.  Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців як об'єкт 

адміністративно-процедурного регулювання 

 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються у всіх сферах суспільного 

життя нашої держави упродовж останніх тридцяти років, нерозривно 

пов’язані зі створенням необхідних умов реалізації та захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що зумовлює стрімкий 

розвиток правових  інститутів, які потребують системного нормативно-

правового регулювання та чітко визначеної реалізації через регламентовану 

діяльність суб'єктів публічного адміністрування. 
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Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності 

пройшов  тривалий шлях свого формування і трансформації, обумовлений не 

тільки стрімким розвитком підприємництва, яке стало рушійною силою 

вітчизняної економіки, а й євроінтеграційним вибором України, наслідком 

чого є масштабна адаптація національного законодавства до права ЄС. 

Для створення дієвого механізму економічних відносин, з точки зору 

законодавчого та управлінського забезпечення реалізації гарантованого 

державою права на підприємницьку діяльність, передбаченого Конституцією 

України [27, ст. 42], необхідно чітко уявляти особливості об’єкту владного 

впливу держави, а тому з’ясування змісту поняття «державна реєстрація» має 

першочергове значення для аналізу сучасного стану адміністративно-

правового регулювання в означеній сфері. 

У довідниковій літературі термін “реєстрація” (від лат. “кegestum” та 

польского  “rejestr”) тлумачиться як: внесення в список, у книгу; складання 

переліку, опису; запис фактів чи явищ з метою обліку, надання факту 

законності; вносити кого-, що-небудь у список, книгу для запису справ, 

документів, майна, земельних володінь з метою обліку або надання йому 

законної чинності; фіксувати, переважно за допомогою приладів, яке-небудь 

явище, спостереження, якийсь факт тощо [73, с. 128; 74, с. 422]. У Великій 

українській юридичній енциклопедії реєстрація визначена як офіційне 

визнання та засвідчення державою певного факту шляхом внесення 

відомостей або їх зміни до відповідних державних реєстрів уповноваженими 

суб'єктами публічного адміністрування в порядку, передбаченому 

законодавством [25, с. 259]. 

У правовій доктрині поняття “реєстрація” не характеризується 

усталеністю поглядів, однак при визначенні цього поняття основною його 

ознакою науковці називають, як правило, офіційне визнання законності 

певних фактів, виникнення або припинення прав та обов'язків, закріплення 

правового статусу фізичної або юридичної особи, застосовуючи нарівні с 

терміном “реєстрація” й поняття “реєстраційне провадження”, “реєстраційна 
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процедура”. 

 Так, Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов визначають державну 

реєстрацію як акт офіційного визнання законності відповідних дій та 

правових актів, завдання по здійсненню якого у переважній більшості 

випадків покладається на органи юстиції та внутрішніх справ [75, с. 402],  

П.І. Кононов – як урегульовану адміністративно-процесуальними нормами 

діяльність компетентних адміністративних (реєстраційних) органів з 

визнання та підтвердження з боку держави правового статусу (стану), 

окремих майнових або немайнових прав та обов'язків фізичних і юридичних 

осіб, їхнього виникнення, зміни або припинення, фактів приналежності цим 

особам певних видів майна (речей) та можливості їх використання за 

призначенням, законності  вчинюваних зазначеними особами дій та 

прийнятих ними рішень, інших юридичних фактів [76, с. 117], а 

М. Ю. Тихомиров – як юридичний акт визнання та підтвердження 

правомочним суб’єктом фактів, подій або явищ, що підлягають обліку та 

реєстрації, які надають об’єктові реєстрації законності, роблять його 

юридично значущим [77, c. 742]. 

На думку Д. М. Бахраха, сутність реєстрації полягає у перевірці 

законності фактів, їхньому офіційному визнанні і наступному облікові [78, 

c. 377], а І. М. Лазарєв зазначає, що  державна реєстрація – це акт офіційного 

визнання законності існування певних матеріальних об’єктів та юридичних 

фактів [71, c. 137]. У свою чергу, А. І. Рябко акцентує увагу на тому, що  

реєстрація є контрольно-правовим засобом, за допомогою якого 

підконтрольний суб’єкт, що виконав усі приписи закону щодо виконання дій, 

оформлення документів, сплати мит, має бути зареєстрований, а орган, що 

реєструє, не вправі йому відмовити. Реєстрація, тобто внесення в спеціальні 

списки, реєстри, регістри, кадастри різних фактів, що мають юридичне 

значення, матеріальних об’єктів, нерухомості, юридичних актів, підприємств 

провадиться з метою обліку [79, c. 104].  

В. В. Нікітін розглядає державну реєстрацію як юридичний факт, що є 
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сукупністю офіційних, юридично значущих дій, які здійснюються 

уповноваженими органами державної влади, та полягає в офіційному 

визнанні, зміні та припиненні певних прав або правочинів через 

затвердження таких процесуальних дій у спеціально створених 

інформаційних базах – реєстрах [80, с. 17], а О. В. Кузьменко – як діяльність 

уповноважених органів публічної адміністрації, в ході якої вирішуються 

питання про офіційне визнання законності правових актів; законності дій 

юридичних та фізичних осіб; наділення суб’єктів права відповідними 

правами або обов’язками; а також про облік та фіксацію юридичних фактів, 

шляхом закріплення їх у реєстраційних документах [81, с. 93].  

Ведучи мову про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, 

науковці також акцентують увагу на офіційному визнанні та засвідченні 

державою факту, пов'язаного з певним суб'єктом підприємницької діяльності. 

Так, наприклад, Т. О. Коломоєць та Н. В. Галіцина визначають державну 

реєстрацію ТОВ як встановлений законом порядок легалізації, зміни 

правового статусу чи припинення товариства шляхом прийняття органом 

реєстрації (суб'єктом публічної адміністрації) адміністративного акту, на 

підставі якого вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру 

[10, c. 248]. І. М. Грущинський визначає процедуру реєстрації «… як 

передбачений законом порядок дій, що вчиняються органом державної 

реєстрації з метою фіксації юридичних фактів…» [82, c. 49]. Аналогічну 

точку зору має і С. В. Лихачов, визначаючи процедуру реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності як передбачений законом порядок дій, що 

вчинюються органом державної реєстрації, як фіксацію юридичних фактів, 

що відображають виникнення, зміну або припинення статусу суб’єкта 

підприємницької діяльності [83, с. 82].  А от Л. П. Котяш переконана, що 

державна реєстрація юридичних осіб як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання реєстрації юридичних осіб – це суспільне благо, яке дає 

можливість громадянам стабільно і довгий час отримувати товари й послуги 

від «вічних» осіб, які не припиняються з моментом смерті фізичної особи, а 

також вчинення спеціальними суб’єктами публічної адміністрації юридично 
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значущих адміністративних дій у сфері легалізації або припинення 

юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, а також проведення інших реєстраційних дій, 

передбачених законодавством із метою реалізації різноманітних 

підприємницьких, політичних, професійних, спортивних та інших прав для 

можливості забезпечення корисними благами суспільства [84, c. 11]. 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань” у самому визначенні державної 

реєстрації акцентує увагу на змісті окремих реєстраційних процедур, 

зазначаючи: “державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, 

що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців  - 

офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або 

припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу 

громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, 

політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій 

роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення 

статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а 

також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом”  [85, 

п. 4 ч. 1 ст. 1], але і на законодавчому рівні відносно державної  реєстрації 

робиться акцент саме на  офіційному визнанні шляхом засвідчення державою 

певного факту. 

Таким чином, можна акцентувати, що державна реєстрація суб'єктів 

господарювання є важливим елементом адміністративно-правового 

регулювання підприємницької діяльності, що поєднує у собі взаємозалежні 

ознаки правового методу, правової форми й адміністративної процедури. Як 

правовий метод діяльності публічної адміністрації державна реєстрація 

суб'єктів підприємницької діяльності полягає у визнанні державою факту 

виникнення суб'єкта підприємницької діяльності, припинення його діяльності 
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або зміни правового статусу з одночасною письмовою фіксацією такого факту 

у Єдиному державному реєстрі. У зв'язку з цим державна реєстрація 

заснована на певному обмеженні свободи реалізації громадянами та їх 

об'єднаннями права на підприємницьку діяльність за допомогою його 

застосування в рамках встановленої законом адміністративної процедури. Як 

правова форма державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 

знаходить прояв в адміністративному акті органу реєстрації, за допомогою 

якого до державного реєстру вноситься відповідний запис про фізичну чи 

юридичну особу. Як адміністративна процедура державна реєстрація 

суб'єктів підприємницької діяльності являє собою нормативно встановлений 

порядок послідовно вчинюваних дій суб'єктів публічної адміністрації та 

фізичних осіб, спрямованих на визнання державою факту виникнення 

суб'єкта підприємницької діяльності, припинення його діяльності або зміни 

правового статусу з одночасною письмовою фіксацією такого факту у 

відповідному державному реєстрі [10, с. 93-94]. 

Наступне питання, яке підлягає вирішенню – це питання щодо 

галузевої належності інституту державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності, оскільки, за слушним зауваженням 

М. П. Гурковського, здійснення державної реєстрації покликане забезпечити 

публічний інтерес і передбачає збалансування певним чином публічного й 

приватного інтересів [86, с. 26].  Ми приєднуємося до тих науковців, які 

відносять державну реєстрацію до інститутів адміністративного права і 

аргументуємо свою позицію наступним чином.  

По-перше, саме категорія «публічного інтересу» є критерієм поділу 

юридичних наук на публічні і приватні. При цьому інтереси як правова 

категорія здатні корелювати механізм правового регулювання, бути чинником 

появи, зміни, припинення правовідносин, зміни правового статусу їх 

суб'єктів. Саме інтереси програмують правове регулювання і знаходять 

(підбирають) необхідні юридичні засоби правового впливу [87, с. 142].  

Сутність розуміння публічного інтересу, за слушним зауваженням 
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Л. О. Золотухіної, має охоплюватись встановленням кола існуючих 

об’єктивних потреб, задоволення яких має забезпечуватися засобами 

публічної влади [88, с. 140]. 

Слід підтримати Є. В. Петрова, що господарська діяльність саме і являє 

собою одну з тих сфер, в яких знаходить прояв публічний інтерес, 

покликаний до життя економічними потребами усього суспільства. Інакше 

кажучи, у правовій системі держави виникають та розвиваються норми, 

спрямовані на забезпечення реалізації названого публічного інтересу. Їх 

головним розробником та відповідно застосовником стає держава в особі 

відповідних публічних інституцій. Отже, якраз названі інтереси закладають 

підґрунтя для реалізації державою економічної функції [89, c. 39-40]. І, 

проводячи державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, 

держава  передусім реалізує публічний інтерес, який полягає, насамперед, в 

очищенні економічної сфери від фіктивних підприємців, оскільки, за 

оцінками кримінологів, більше 50 % суб'єктів господарювання в України 

створюються з метою “оптимізації” оподаткування. Державні реєстратори як 

суб'єкти публічної адміністрації, здійснюючи попередній контроль на стадії 

створення суб'єктів господарювання та поточний – в процесі їх 

функціонування, об'єктивно сприяють більшій прозорості внутрішнього 

ринку України. 

По-друге, державній реєстрації притаманні такі ознаки:  

1) це система публічно-правових відносин, зміст яких полягає у 

врегулюванні суспільних відносин у тих сферах, де необхідне неухильне 

виконання приписів щодо певної правової поведінки. Відступ від порядку 

реєстрації призводить не лише до окремих правопорушень, але й тягне 

негативні наслідки управлінського характеру; 

2) здійснення державної реєстрації 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 й 
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громадян у реалізації програм управління, спеціалізація управлінського 

впливу, професійна компетентність; 

3) державна реєстрація є формою контролю за фактичним виконанням 

обов’язкових умов, пов’язаних з діяльністю суб’єктів реєстраційних 

правовідносин [86, с. 26-27]; 

4) це особливий адміністративно-правовий порядок регулювання, що 

виражений у комплексі правових засобів, які характеризують особливу 

взаємодію між собою дозволів, заборон, позитивних обов’язків, що 

створюють певну спрямованість правового регулювання [90, с. 158]. 

Реєстрація в такому разі пов’язана з одержанням суб’єктом окремих прав або 

правового статусу, без яких надалі юридично значущі дії неможливі; 

5) норми, які врегульовують порядок реєстрації, охоплюють однорідні, 

тісно пов’язані відносини в рамках однієї галузі, тобто становлять 

самостійний правовий інститут, що за критеріями, предметом і методами 

належить до адміністративно-правового; імперативні приписи й заборони для 

реєстраційних правовідносин установлені не в приватному порядку та не 

заради забезпечення інтересів особи, якій адресована правова норма, а заради 

чужого інтересу, тобто з публічною метою [91, с. 30]; 

6) названі змістові ознаки діалектично єдині з їх юридичною формою – 

свідоцтвом (випискою) про державну реєстрацію, що є юридичним 

документом органу публічної адміністрації, який підтверджує відповідні 

права або правовий статус громадян і юридичних осіб [92, с. 26]. 

По-третє, процедурна форма, за слушним зауваженням 

В. Б. Авер’янова,  є необхідною умовою належного функціонування будь-

яких адміністративних правовідносин [93, с. 9]. Поняття «державна 

реєстрація» та «реєстраційні процедури» співвідносяться як зміст та форма. 

Під державною реєстрацією варто розуміти облік, фіксацію визначених 

фактів, надання їм законності, правовстановлюючого значення; а під 

реєстраційними процедурами – нормативно встановлений порядок 

здійснення уповноваженими органами таких дій.  
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Реєстраційні процедури, у тому числі процедури державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців, є специфічним різновидом адміністративних 

процедур, оскільки їм притаманні всі загальні ознаки адміністративних 

процедур, а саме: 1) застосування у публічній сфері; 2) регулювання порядку 

здійснення правозастосувальної діяльності; 3) охоплення управлінської 

діяльності позитивної спрямованості; 4) встановлення визначеного порядку 

здійснення тих або інших дій, оскільки завданням адміністративних 

процедур є упорядкування діяльності уповноважених органів влади і всіх 

зацікавлених осіб, внаслідок чого підвищується ефективність та якість 

роботи публічної адміністрації в цілому; 5) характерний особливий 

суб'єктний склад (однією із сторін завжди виступає суб'єкт публічного 

адміністрування, наділений державно-владними повноваженнями); 

6) закріплення в адміністративно-процедурних нормах, які, у свою чергу, 

регулюють застосування матеріальних норм адміністративного та інших 

галузей права, і при цьому регламентують діяльність уповноважених органів 

і посадових осіб [26, с. 173-174]. 

Слід підтримати і В. М. Бевзенка, що адміністративні процедури:  а) є 

зовнішнім вираженням здійснення суб’єктами публічного адміністрування 

своїх владних повноважень, наданих цим суб’єктам для забезпечення 

(сприяння) здійснення прав, свобод, інтересів фізичних осіб, виконання 

суб’єктивних обов’язків, завдань держави; б) є проявом організаційно-

розпорядчої та виконавчої діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб; в) є інститутом 

адміністративного права, невіддільним від нього та об’єктивно з ним 

взаємопов’язаним, для якого характерна стадійність і наявність спеціальних 

проваджень [18, c. 9]. 

На підставі загальних ознак адміністративних процедур можуть бути 

виділені специфічні ознаки адміністративних процедур у сфері державної 

реєстрації фізичних осіб-підприємців: а) застосовуються у сфері публічного 

регулювання економіки; б) регулюють правозастосувальну діяльність 
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державного реєстратора як суб’єкта публічного адміністрування; в) мають, як 

правило, неюрисдикційний характер; г) результатом є адміністративний акт – 

відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців і громадських формувань. 

Вбачається доцільним запропонувати наступну авторську дефініцію: 

«адміністративні процедури у сфері державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців – нормативно закріплений порядок вирішення державним 

реєстратором як суб'єктом публічного адміністрування індивідуальної 

адміністративної справи, пов’язаної із засвідченням факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, за результатами розгляду 

якої  приймається адміністративний акт у вигляді відповідного запису до 

Єдиного державного реєстру”. 

 

 

1.3. Ґенеза адміністративних процедур у сфері державної реєстрації 

та історіографія їх дослідження у вітчизняній адміністративно-правовій 

доктрині 

 

 

З’ясування особливостей адміністративно-процедурного регулювання у  

сфері легітимації суб'єктів господарювання як певної системи передбачає 

дослідження такої її ознаки як історичність, тобто розвиток у часі. З 

урахуванням того, що інститут державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності остаточно сформувався в Україні в  кінці XX - на 

початку XXІ століть, питання його генези необхідно розглядати в межах 

розвитку системи адміністративно-правового регулювання економіки як 

складової адміністративного права в цілому. 

Передусім слід зазначити, що адміністративне право у своїй ґенезі 

пов’язано з трьома видами публічної діяльності: камеральною, поліцейською 

та такою, що обмежує вільний розсуд публічної адміністрації у її стосунках з 

приватними особами, кожна з яких виконувала функції обов’язкового 
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інструменту щодо прогресивних зрушень у сфері регулювання правовідносин 

та створила можливості для становлення й існування адміністративного 

права у сучасному вимірі. 

При цьому, як зазначають Т. О. Коломоєць та В. К. Колпаков, для 

усвідомлення їх ролі в інституалізації цієї юридичної галузі необхідно мати 

на увазі, що вони не є послідовно змінюючими один одного етапами 

соціальної практики, мають різні передумови виникнення і паралельно 

існували на тривалих відрізках історії. Водночас, на фазах еволюційних змін, 

між ними збуджувались інтеграційні зв’язки, які породжували нові 

властивості стосунків людини з владою, що і призвело до появи науки 

адміністративного права у її сучасному розумінні [93, с. 110-111].  

Становлення адміністративно-правового регулювання у сфері 

економіки  варто розглядати в контексті ґенези трьох вище перелічених видів 

публічної діяльності, а не в суто хронологічному порядку, що дозволить 

з’ясувати його правову природу  та виявити особливості його формування на 

ранніх стадіях публічного регулювання економіки.  

Так, камеральна діяльність (від лат. «camera» (казна) – сховище грошей, 

золота, коштовностей та інших цінностей, що належали королям, царям, 

князям, монастирям) мала своїм змістом розбудову і примноження фондів 

властителя, а метою – отримання максимально можливих прибутків, 

охоплювала все доменіальне господарство, всі джерела надходження до казни  

та фіксувалася в актах правителя, рішеннях церкви, правових аналогіях, 

прецедентах, традиціях.  

Досить показовими є капітулярії (укази) Карла Великого (742-814 рр.), 

56 з яких (за іншими даними – 250) дійшли до нас та містять детальніші 

інструкції щодо управління його доменом. Так, наприклад, «Капітулярій про 

маєток» (Сapitulare de villis) наказує керуючим спостерігати за вільними 

селянами і брати з них штрафи на користь королівського двору; давати 

церквам свого фіску десятину з урожаю, мати при млинах курей та гусей; на 

вербну неділю доставляти отримані від господарської діяльності гроші та ін. 
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[93, с. 112]. 

З метою реалізації волі властителя у сфері камерального 

господарювання (як прообразу моделі державного управління економікою)   

створювалися спеціальні структурні утворення (квазіадміністративні органи), 

що опікувалися у т.ч. оборотом майна, чеканкою монет, кредитами та 

боргами. Наприклад, у московського князя у XV ст.  питаннями государева 

двору займалися структурні утворення «Дворець» і «Казна», перше з яких 

керувало організацією князівської служби (аналог сучасної державної 

служби), обігом земель й  іншого майна та здійснювало контроль, а друге 

займалося фінансовими операціями.  

Наприкінці середніх віків централізація влади сприяла зближенню 

потреб суто камерального господарювання із завданнями державотворення і 

зростанням витрат на загальнодержавні потреби, внаслідок цього було 

прийнято низьку реформаторських рішень: а) щодо виділення казни держави 

від казни правителя; б) щодо трансформації структур управління доменом 

правителя в управлінські органи держави [93, с. 113], що призвели до 

суттєвих зрушень в організації управління державними справами, яка почала 

базуватись на функціонально-галузевому принципу. У свою чергу, поняття 

«камеральна діяльність»  почало ототожнюватися з діяльністю державно-

управлінського змісту, яка потребувала теоретичного обґрунтування. 

Результатом такої роботи стала поява камералістики – науки, що мала 

міждисциплінарний характер, та складалася з трьох складових: політичного 

блоку, економічної та фінансової політики [31, с. 18-19], яка отримала статус 

університетської дисципліни у 1727 р., коли в університетах міст Галле і 

Франкфурта-на-Одері (Прусія) було засновано кафедри камералістики, на 

яких викладали професори Гассер (Simon Peter Gasser) і Дитмар (Justus 

Christoph Dithmar) [94]. В університетах Російської імперії (Санкт-Петербург, 

Казань, Харків) камералістика викладалась з 1843 р. по 1863 р., а потім 

припинила своє існування, оскільки була, за визначенням К. Маркса, 

«мішаниною найрізноманітніших відомостей» [95, с. 13]. 
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Другим видом суспільної діяльності, що вплинула на формування 

адміністративно-правового регулювання у сфері економіки, є поліцейська 

діяльність, первісне розуміння якої збігається з поняттям управління 

державними справами (оскільки термін «поліція» походить від грецького 

«поліс», тобто місто-держава), та охоплює і сферу економіки (шляхове 

господарство, будівельну і пожежну справи, поштовий зв’язок, мануфактуру, 

торгівлю та інші об’єкти, що утворюють сферу внутрішнього управління у 

державі). У римлян аналогічна діяльність мала назву «respublica» - cправа 

суспільна. Таким чином, поняття «поліція» і «республіка» мають одне 

походження і є різними назвами одного і того ж предмета [93, с. 117].  

У правових джерелах тема поліцеїстики присутня вже в XVII ст., а її 

фундатором вважають француза Николаса Деламаре (1639-1723 рр.), який, 

будучи помітною постаттю в адміністрації Парижа та маючи на меті 

систематизувати за галузями внутрішнього управління законодавство 

Франції, написав чотиритомний «Трактат щодо поліції» [96, с. 16].  

Першим фахівцем, що застосував термін «поліцейська наука» 

(Polizeiwissenschaft) у роботі «основні начала поліцейської науки, викладені в 

раціональній системі, що заснована на кінцевій меті держави» (1756 р.), був 

Йохан Генріх Готтліб фон Юсті, який визначив завданням такої науки 

вивчення державної (урядової) діяльності, метою якої є забезпечення 

суспільного добробуту [93, с. 122]. 

В кінці XVIII - на початку XIX ст. держава стає єдиною 

всеохоплюючою організацією, унікальною за масштабами влади. У зв’язку з 

цим в суспільстві почали формуватись ідеї необхідності особливого 

правового статусу держави та її органів. Необхідність обмеження державної 

діяльності, яка повинна здійснюватись в межах права, була на теоретичному 

рівні обґрунтована напередодні буржуазних революцій [97, с. 7]. В першій 

половині ХІХ ст. під впливом ідей Великої французької революції дозріле 

громадянське суспільство вимагало організації адміністративного управління 

і всієї державної влади на законодавчій основі, встановлення в 
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адміністративних відносинах державних гарантій, захисту демократичних 

прав і свобод громадян та контролю над владою, що включає дієві правові 

механізми, інститути і правові засоби [98, с. 266]. 

Тріумф учення Адама Сміта (за яким зростання добробуту суспільства 

досягається стимулюванням внутрішніх економічних механізмів, а не 

зовнішнього управлінського впливу та обмеженням втручання уряду в 

економіку) і розповсюдження ідеї правової держави (яка базується на 

юридичних обмеженнях вільного розсуду адміністрації у відносинах з 

приватними особами) призвели до кризи поліцеїстики, а згодом – до 

розуміння необхідності реформування поліцейського права та оновлення 

сутності поліцейської діяльності.  

Саме вирішенню таких завдань були присвячені роботи Роберта фон 

Моля (1799-1875), Гюнтера фон Берга (1765-1843), Лоренца фон Штейна 

(1815-1890)  та Рудольфа фон Гнейста (1816-1895), у яких було здійснено 

розмежування поліцейської діяльності на управлінську діяльність уряду, 

судових органів, інших державних інституцій (адміністрування), самоврядну 

діяльність громад (місцеве самоврядування), діяльність спеціальних органів  

щодо забезпечення громадського порядку (поліції).  Зокрема, у роботі 

«Вчення про управління» (1865-1868 рр.) Л. Штейн фактично переробив 

поліцейське право у нове вчення про управління, визначивши суб’єктами 

управлінської діяльності не тільки уряд, а й інші державні структури [93, 

с. 125-126]. 

Зародження поліцеїстики на теренах Російської імперії пов’язано  з 

іменами Ю. Крижанича (1617-1683), І. Т. Посошкова (1652-1726), роботи 

яких співзвучні з європейськими концепціями щодо створення благ для 

народу поліцейськими (превентивно-примусовими) засобами. Подальший 

розвиток цієї науки здійснюється винятково в стінах університетів – 

Львівського, Харківського, Святого Володимира в Києві, Новоросійського в 

Одесі і Чернівецького [9], а найбільш відомою роботою з досліджуваної 

проблематики вважається праця Людвіга Якоба «Принципи законодавства 
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про поліцію і поліцейські установи» [93, с. 128].  

Як зазначають Т. О. Коломоєць і В. К. Колпаков, першим здобутком 

вітчизняної поліцеїстики є теорія суспільного права, сформульована  у роботі 

В. М. Лєшкова «Руський народ і держава» (1851 р.)., відповідно до якої 

нормативна регламентація безпеки, благоустрою, сфери громадських справ є 

одним із засобів юридичного оформлення прав особистості [93, c. 129]. Саме 

суспільне право разом з поліцейським правом  і забезпечують добробут у 

державі (що безпосередньо стосується і реалізації економічної функції 

держави). На думку К. С. Бельського [99], з якою погоджуються й інші 

науковці, власне теорія суспільного права створила передумови виникнення 

сучасного (у т.ч. українського) адміністративного права. 

У ХІХ ст. регулювання економічної сфери  здійснювалося за 

допомогою норм поліцейського права, об’єднаних у межах інституту поліції 

благоустрою (закони «благоустрою»), поряд з яким визнавалося існування і 

інституту безпеки (закони «благочинія»). Різниця між цими інститутами, на 

думку учених-поліцеїстів, полягала у тому, що благоустрій був складовим 

елементом політичної економії, у той час як благочинія стосувалося охорони 

порядку та безпеки суспільства і його членів [100, с. 77]. Застосуванням норм 

поліцейського права займалися відповідно органи поліції, які, як випливає з 

викладеного, опікувалися не лише подоланням протиправних проявів 

поведінки приватних осіб та усуненням їх причин та умов, а також і 

управлінням сферою господарювання [89, с. 137]. 

На думку Є. В. Петрова, державний вплив на сферу господарювання у 

Російській імперії на перших етапах його становлення здійснювався 

виключно у примусово-репресивних формах. Держава сама вирішувала, який 

напрямок господарської діяльності та в яких формах має розвиватися у 

державі. Що ж до інтересів приватних осіб, які були задіяні у цьому процесі, 

то вони до уваги не бралися та під час прийняття відповідних державних 

рішень не враховувалися [101, с. 134].   З цього приводу  А. І. Єлістратов 

писав, що поліцейська держава через застосування однобічних примусових 
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заходів сприяла не підвищенню добробуту громадян країни та держави у 

цілому, а навпаки знищувала будь-яку ініціативу, так необхідну у 

господарській сфері. Це було пов’язано, зокрема, і з тим, що відносини між 

правлячою владою та суб’єктами господарювання будувалися на основі 

вільного розсуду адміністрації. «Система розсуду зв’язує самодіяльність 

обивателя, вбиває його почин, знеособлює його самого. Чи варто 

організовувати товариство, школу, промислове підприємство, коли їх 

існування буде залежати від доброї волі того або іншого агента правлячої 

влади. Система розсуду підриває у населення відчуття права та 

справедливості, адже зі справедливістю несумісне навіть саме доброзичливе 

самочинство. Система розсуду породжує в обивателя недовіру до влади, 

ворожість, а влада ж сильна моральною підтримкою з боку населення. У 

підсумку – взаємна протидія, антагонізм та непоправні втрати з боку 

населення. Самоволя з боку управлінців по відношенню до обивателя 

підриває саму державу як відому систему взаємної супідрядності людей. Як і 

будь-яка інша система, держава потребує стабільності моментів, на яких 

ґрунтується взаємна супідрядність правлячих та тих, ким управляють. 

Створити міцний базис для такої супідрядності розсуд та сваволя не в змозі» 

[102, с. 6]. Таким чином, вже в ті роки піднімається питання про паритетні 

основи взаємовідносин між державою та приватними особами в економічній 

сфері [103, с. 69] і створюються певні інтеграційні зв’язки між поліцейською 

діяльністю та обмеженням вільного розсуду публічної адміністрації у її 

стосунках із приватними особами.  

Подібний підхід до регулювання господарських відносин у Російській 

імперії принципово відрізнявся від тих напрацювань, які мали місце щодо 

цього питання у країнах Західної Європи, законодавство яких було пронизане 

ідеями індивідуальної свободи. Відповідно до цієї теорії завдання держави 

полягало виключно і лише в охороні та захисті існуючого правового порядку. 

Безпосереднє вторгнення держави у галузь матеріальних або індивідуальних 

інтересів суспільства розглядалося як її ухилення від свого головного 



57 

призначення, як порушення вільної закономірності соціального прогресу. 

Виходячи з цього, головним елементом у системі поліцейського права таких 

країн як Німеччини та Франції у ХІХ ст. стає поліція безпеки, тоді як поліція 

добробуту розглядається як щось виняткове, що суперечить основним 

індивідуалістичним принципам. Інакше кажучи, поліція добробуту починає 

поступово виводитися за межі європейського поліцейського права, надаючи 

тим самим суб’єктам господарювання вільні можливості для саморозвитку 

[101, с. 51].  Все це призвело до поступового відходу російської влади від 

примусово-каральних способів впливу на сферу господарювання та заміни їх 

соціальною політикою, зміст якої полягав у тому, що держава надавала 

більше економічної самостійності суб’єктам господарювання, сприяла 

розвитку окремих галузей виробництва та усувала перешкоди для зайняттями 

окремими видами господарської діяльності [104, с. 369]. Відповідні зміни 

відбулися і на теоретичному рівні і були вони пов’язані із заміною терміна 

«поліція благоустрою» поняттям «господарське управління».  

Як зазначав В. В. Івановський, державою у цей період вживалися дві 

групи заходів для організації та здійснення управлінням безпосередньо 

господарською діяльністю:  1) заходи, що впливали на усі сфери 

економічного (господарського) життя країни, та 2) заходи, що впливали на 

покращення стану справ в окремих галузях економічного (господарського) 

життя країни [104, с. 370-371]. 

До першої групи заходів дослідником  віднесено заходи, що спрямовані 

на: 1) охорону власності шляхом створення умов, які забезпечують її 

збереження; 2) покращення податкової системи, зокрема у питаннях усунення 

свавілля у зборі податків, виключення випадків невідповідності зборів 

платіжній здатності платника; 3) покращення економічних відносин, які 

виникали за участю адміністрації та суду; 4) покращення паспортної системи 

у розумінні надання населенню можливості вільного переміщення країною, 

що сприяє економічній конкуренції; 5) покращення шляхів сполучення, що 

має на меті покращення обміну економічними благами; 6) покращення 
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системи мір та ваг; 7) покращення грошової системи; 8) розбудову кредитної 

системи, «за рахунок якої держава ставить собі за мету, крім іншого, 

полегшення набуття капіталу для безкапітальних працівників, спрямоване на 

приведення у рівновагу різних категорій осіб, які беруть участь у 

виробництві, та звільнення праці від гнітючого впливу капіталу. Крім того, 

кредитна система якнайкраще сприяє обігу економічних благ, оскільки 

кредитні знаки відіграють доволі часто роль грошей, а останні, як відомо, 

виступають засобом обігу; 9) розбудову системи страхування, яка забезпечує 

збереження економічних благ [104, с. 370-371].  

У свою чергу,  за допомогою другої групи заходів формувалися 

механізми державної підтримки розвитку окремих галузей господарської 

діяльності, які мали на меті усунення юридичних та (або) економічних 

перешкод для зайняття відповідними видами діяльності. Як такі інструменти 

влада використовувала: 1) дозволи; 2) свідоцтва; 3) привілеї та винаходи; 

4) пільги; 5) кредитування; 6) нагляд [101, с. 52-53]. 

Такі заходи, які за своєю правовою природою були публічно-

правовими,  невдовзі принесли відповідні позитивні результати і з  кінця 

ХІХ ст. у країні розпочався економічний розвиток, який проявився у 

зростанні підприємництва та капіталів, удосконаленні виробництва, його 

технологічному переоснащенні, збільшенні кількості найманих працівників у 

всіх сферах господарювання. Одночасно з іншими капіталістичними 

країнами у Російській Імперії відбувалася технічна революція, яка співпала з 

індустріалізацією, внаслідок чого з відсталої аграрної країни Росія на початку 

ХХ ст. перетворилася в аграрно-індустріальну державу, увійшовши за 

обсягами промислової продукції до п’ятірки найбільших держав [105]. 

Починаючи з 1905 року, тобто часу початку активної трансформації 

поліцейського права в адміністративне право [106, с. 29], питання правового 

регулювання державної підтримки сфери господарювання перейшли до 

адміністративного права, зокрема до його особливої частини [102, с. 67].  

Діяльність щодо обмеження вільного розсуду адміністрації є третім 



59 

видом суспільної діяльності, що вплинула на формування адміністративного, 

в т.ч. адміністративно-господарського права, і є найважливішою ознакою 

правової держави.  

Як зазначає О. І. Миколенко, сучасне уявлення про адміністративне 

право як галузь права виникло лише тоді, коли в правовій системі достатнє 

місце зайняли норми, що закріплюють права особистості, процедури 

діяльності органів державної влади та гарантії від адміністративного 

свавілля. Саме розвиток адміністративних процедурних норм в країнах світу 

призвів до перетворення поліцейського права в адміністративне право [107, 

с. 21]. У свою чергу, впровадження в теорію юриспруденції і соціальну 

практику базових положень адміністративного права (нормування 

управлінської діяльності; обслуговування адміністрацією потреб суспільства; 

відповідальності адміністрації перед громадянином) стало важливим етапом 

розбудови доктрини правової держави [93, с. 135]. 

Ідея про юридичну відповідальність держави перед громадянином 

отримала інституціонально-правовий розвиток у формуванні системи 

адміністративної юстиції.  Саме створення в середині ХІХ ст. у європейських 

країнах адміністративних судів, діяльність яких була спрямована на 

запобігання та припинення свавілля влади, поліції та публічного управління 

взагалі, зумовило поступовий перехід від так званої поліцейської держави до 

сучасної правової держави [108, с. 9].  

При цьому наукове обґрунтування провідної ролі адміністративного 

судочинства у розбудові правової держави значною мірою базується на: 

а) ідеях загального адміністративно-правового учення німецького дослідника 

О. Сарвея, який писав, що адміністративна юстиція є передумовою 

адміністративного права, а адміністративне право не існує без судочинства; 

б) дослідженнях змісту правової держави німецького вченого О. Бера, який 

зазначав, що держава може вважатися правовою тільки тоді, коли публічне 

право встановлюється законом, а публічне управління підпорядковується 

судочинству [98, с. 19-21].  
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У Російській імперії в ході реформ 60-80-х рр. ХІХ ст. формується 

система адміністративних судів - повноваження верховної судової інстанції в 

адміністративних справах починає виконувати Урядовий сенат. З 1890 р. 

починають функціонувати місцеві органи адміністративної юстиції – 

губернські присутствія по земських і міських справах, а останній внесок у 

практику розбудови адміністративно-правових інституцій зробив Тимчасовий 

уряд, прийнявши 30 травня 1917 р. Положення про суди в адміністративних 

справах.  

Якщо вести мову про еволюцію безпосередньо адміністративно-

процедурного регулювання, то, як зазначають І. В. Бойко та Д. В. Лученко, 

існують три покоління адміністративних процедур, які вперше були описані 

Дж. Барнсом [25, с. 18]. 

Перший етап розпочався у ХІХ ст. і пов'язаний із вироблення 

процедурних вимог щодо прийняття рішень адміністрацією. Такі процедури 

спрямовувалися на вирішення конкретної індивідуальної справи та 

розглядалися як один зі способів захисту від неправомірних дій чи 

бездіяльності. Для процедури першого покоління було характерним 

встановлення певних обов'язків суб'єкта влади під час прийняття щодо 

приватної особи, зокрема, мотивувати рішення, прийняте не на користь 

приватної особи, забезпечити інші права особи, зокрема, бути вислуханою 

при розгляді її справи, доступу до інформації про її справу, брати участь в 

адміністративній процедурі особисто або через представника. Здебільшого 

так правила формували суди у своїх рішеннях, розглядаючи  публічно-правові 

конфлікти між приватними особами та адміністрацією [25, с. 18]. 

Першою спробою нормативно-правового врегулювання 

адміністративних процедур стало прийняття у  1884 році у землі Баден  

законодавчого акта «Про порядок здійснення спірно-адміністративного 

провадження у колегіальних адміністративних органах» [38, с. 218].  Через 5 

років, у 1889 році було прийнято закон Королівства Іспанії Закон «Про 

основи адміністративного провадження» (ісп. Ley de Bases de Procedimento 
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Administrativo), який мав рамковий характер, визначав загальні правові 

підстави адміністративних процедур та уповноважував окремих міністрів у 

межах відомчого нормативно-правового регулювання деталізовувати їх 

різновиди, зокрема питання реєстрації поданих заяв, черговості та строків 

вирішення справ, доручень, одержання експертних висновків, заслуховування 

сторін, порядку прийняття рішення та їх оскарження, що є дозволяє вести 

мову про дворівневий характер адміністративно-процедурного регулювання 

та вагому роль підзаконної нормотворчості. Через 69 років, у 1958 році було 

ухвалено новий законодавчий акт про адміністративне провадження, що мав 

на меті уніфікувати існуючі підходи до правового регулювання, але не запобіг 

поглибленню відмінностей між різними сферами застосування 

адміністративної процедури [109, с. 296-297]. Таким чином, наприкінці ХІХ 

століття в деяких країнах Європи почали викристалізовуватись окремі 

складові елементи майбутнього правового регулювання адміністративної 

процедури [38, с. 219]. 

Перше системне регулювання адміністративно-процедурних відносин 

з'являється в Австрійській республіці у 1925 році, коли було ухвалено чотири 

закони: 1) про загальну адміністративну процедуру (нім. Allgemeines 

Verwaltungsverfahrengezetz); 2) про виконавчу процедуру в адміністрації (нім. 

Verwaltungsvollstreckungsgezetz); 3) про загальні положення кримінально-

адміністративного права і процедуру в цих справах (нім. 

Verwaltungsstrafgezetz); 4) про впровадження перелічених законів (нім. 

Einfurhrungsgezetz zu den Verwaltungsverfahrengezetzen) [110, c. 17]. Поява цих 

систематизованих адміністративно-процедурних норм стала результатом 

наукових розробок, започаткованих ще за часів Австро-Угорської імперії та 

базувалась на рішеннях Адміністративного трибуналу, що діяв у цій державі 

протягом кількох десятиріч. За твердженням А. М. Школика, з прийняттям 

цих законів було вперше чітко виділено загальну адміністративну процедуру 

та визнано існування спеціальних адміністративних процедур, що регулюють 

окремі сфери публічного адміністрування [38, с. 219]. 
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Закон «Про загальну адміністративну процедуру» Австрійської 

Pеспубліки визначив засади, які забезпечили вищий рівень правової 

визначеності, уніфікували та спростили адміністративне провадження, а 

також конкретизували процедурні гарантії прав приватних осіб у такому 

провадженні. Серед останніх прав особи було закріплено, зокрема: 1) право 

сторони бути вислуханою органом, що вирішує справу, на встановлення 

фактичного стану на підставі накопичених доказів, при створенні можливості 

для особи брати участь у збиранні доказової бази; 2) обов‘язок органу 

усунути від розгляду службовця адміністрації, щодо якого виникли сумніви 

стосовно його неупередженості (інститут відводу); 3) обов‘язок органу 

мотивувати своє рішення та допустимість поновлення адміністративного 

провадження  у разі настання встановлених законодавством обставин [111, 

c. 37]. Визнавши здобутки австрійських правотворців, подібні нормативно-

правові акти було прийнято Польщею та Чехословаччиною (1928), 

Югославію (1931), Естонією (1935) та ін. 

Другий етап розвитку адміністративно-процедурного регулювання 

характерний для окремих країн та відбувався впродовж 1950-60-х рр. 

Процедури другого покоління спрямовувалися на створення правил 

нормотворчості, що здійснювалося виконавчою або муніципальною владою. 

Найбільш значним актом цього періоду став Акт про адміністративну 

процедуру Сполучених Штатів Америки 1946 року [25, с. 18], поява якого 

була викликана передусім потребами практики, коли у 30-х роках ХХ століття 

в США, у зв‘язку із запровадженням нової економічної політики, значно 

збільшилась кількість адміністративних органів (агенцій) та їх повноваження, 

і, як наслідок, об‘єктивно почала зростати роль норм публічного (передусім 

адміністративного) права в забезпеченні їхньої діяльності [38, с. 221].  

Зазначені численні адміністративні агенції були наділені 

повноваженнями приймати рішення та вчиняти дії, що істотно впливали на 

права приватних осіб та публічний добробут. Органічні закони, відповідно до 

яких створювались такі агенції, наділяючи їх певними повноваженнями, 
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майже не регулювали процедури, за якою вони мали функціонувати. У 

результаті кожна агенція створювала власні ідіосинкратичні процедури [45, 

c. 275], які певним чином порушували права приватних осіб та ускладнювало  

для сторін ефективну участь в адміністративному провадженні у зв'язку з 

незрозумілістю, яку саме процедуру застосує агенція в конкретній справі [45, 

c. 276].   

Результатом нормотворчої  діяльності стало прийняття у 1946 році 

федерального Акта про адміністративну процедуру (англ. Act on 

Administrative Procedure), який раціоналізував порядок прийняття рішень 

федеральними агенціями, забезпечив більшу єдність та передбачуваність 

процедур, що ними застосовуються, ставши першою систематизацією 

адміністративно-процедурного законодавства в державах common law. На 

відміну від австрійського Закону 1925 р., цей Акт: 1) врегульовував два типи 

процедури ухвалення рішень:  як індивідуальних (англ. Adjudication), так і 

нормативних (англ. Rules); 2) чітко розмежував неформальні (прості) та 

формальні (складні) адміністративні провадження, що визначають порядок 

прийняття як індивідуальних, так і нормативних рішень  [112, c. 7].  

Результатом такого нормативного врегулювання стало запровадження 

чотирьох видів процедури, які потенційно можуть застосовуватись 

адміністративними агенціями: 1) формальне (формалізоване) прийняття 

індивідуальних рішень (англ. formal adjudication); 2) неформальне (спрощене) 

прийняття індивідуальних рішень (англ. informal adjudication); 3) формальне 

нормотворення (англ. formal rulemaking); 4) неформальне нормотворення 

(англ. informal rulemaking) [45, c. 276]. 

Третій етап розвитку адміністративно-процедурного законодавства 

розпочався в умовах динамічних трансформаційних процесів, розвитку 

державно-приватного партнерства та був орієнтований на наддержавне, 

транснаціональне управління. Процедури третього покоління охоплюють 

ваємовідносини публічної адміністрації та приватного партнерства, 

спрямовуються на прийняття найкращого рішення, а не пошук його у раніше 
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встановлених правилах. Процедурні правила використовуються не лише 

органами публічної влади для вирішення внутрішнодержавних питань, але й 

залучаються у політичну сферу на національному та глобальному рівнях. Це 

нове та останнє покоління охоплює розробку публічної політики та 

використання процедурних механізмів, що випливають із сучасних методів 

управління. Процедура третього покоління характеризується наявністю у 

публічної адміністрації широкої дискреції [25, с. 18]. 

Саме на початку цього періоду, який триває і понині, було прийнято 

Закон Федеративної Республіки Німеччини «Про адміністративну процедуру» 

(нім. Verwaltungsverfahrengezetz)  (1976), який став третім законодавчим 

актом, який істотно вплинув на становлення та розвиток адміністративно-

процедурного законодавства у ХХ столітті та робота над яким тривала 16 

років. У цьому Законі було закріплено вузьке розуміння адміністративної 

процедури, яка передбачає регулювання лише зовнішньо спрямованої 

діяльності суб‘єктів публічного адміністрування, пов‘язаної із прийняттям 

індивідуального адміністративного акта або ж укладенням публічно-

правового договору, тобто функціональних адміністративних процедур.  

Як зазначає А. М. Школик, у цілому норми німецького Закону «Про 

адміністративну процедуру» 1976 року присвячено переважно спрощеному 

адміністративному провадженню, що об‘єктивно займає левову частку 

діяльності публічної адміністрації будь-якої держави. При тому наскрізною 

ідеєю є закріплення навіть у такому спрощеному провадженні додаткових 

правових гарантій приватних осіб, що в кінцевому підсумку сприяє більшій 

легітимності майбутнього рішення уповноваженого суб‘єкта публічного 

адміністрування. Поряд із цим, в окремих розділах та частинах додатково 

регулюються особливості складніших видів адміністративної процедури і, 

зокрема: а) формалізована  процедура із проведенням слухання та 

застосуванням інших засобів доказування;  б) процедура затвердження плану 

як окремого виду адміністративного рішення (акта); в) процедура 

адміністративного оскарження, яку усе-таки варто визначити як стадію 
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адміністративної процедури, а не її вид [38, с. 227-228]. 

На сьогоднішній день зусилля законодавців та науковців зосереджені на 

розробці вітчизняного адміністративно-процедурного законодавства, курс на 

створення якого був проголошений ще Концепцією адміністративної реформи 

України, затвердженою Указом Президента України від 22.07.1998 р. 

№ 810/98 [113]. Зокрема, було передбачено, що «необхідно суттєво 

покращити законодавче регулювання механізму позасудового захисту прав і 

свобод громадян, які порушуються органами виконавчої влади та їх 

посадовими особами. Процедура такого розгляду повинна бути упорядкована 

в окремому Адміністративно-процедурному (процедуральному) кодексі 

України» [113], що дозволяє зробити висновок про виокремлення 

«процедурної» складової адміністративного права (хоча і у досить 

узагальненому вигляді) на рівні концепції наприкінці ХХ століття [16, с. 65]. 

При цьому, як зазначає А.М. Школик, «право, яке регламентує 

адміністративну процедуру, є відносно новим продуктом: доцільність його 

існування була обґрунтована фактично лише у двадцятому столітті. Однак 

станом на сьогодні у багатьох країнах, при тому як у розвинутих, так і тих, 

що розвиваються, адміністративно-процедурне право стало однією з підвалин 

правового порядку та належного функціонування держави та суспільних 

механізмів. На жаль, цього не можна стверджувати про Україну, де 

адміністративно-процедурне право залишається на етапі свого становлення 

або ж навіть формування. На сьогоднішньому етапі розвитку 

адміністративно-правової науки та галузевої нормотворчості, 

адміністративно-процедурні норми загалом наявні, але вони не формують 

єдиної системи (підсистеми), а їх якість чималою мірою різниться залежно 

від сфери правового регулювання» [114, с. 14]. За твердженням 

Т. О. Коломоєць та Ш. Н. Гаджиєвої, «виокремлення адміністративно-

процедурного права як підгалузі адміністративного права вченими-

адміністративістами почалося відносно недавно, як і вживання самого 

терміну «адміністративно-процедурне право». Узагальнений аналіз наявних 



66 

різноманітних джерел свідчить, що традиційно увага дослідників 

зосереджувалася на процесуальних нормах і відносинах, а приблизно з 

початку ХХІ ст. все частіше можна зустріти використання цього терміна у 

наукових, навчальних, публіцистичних галузевих джерелах» [29, с. 137]. Тому 

цілком обґрунтовано початок ХХІ ст. можна вважати періодом становлення 

«ідеї адміністративно-процедурного права» та її наукового обґрунтування.  

Що стосується генези безпосередньо процедур державної реєстрації 

суб'єктів господарювання, то дослідниками умовно  виділяються наступні 

етапи: 

Перший етап - давньоримський період, коли для створення юридичної 

особи вимагалося: дозвіл влади; виділення самостійного майна для ведення 

господарської діяльності; наявність установчого акту із зазначенням мети 

діяльності на кшалт сучасного Статуту [115, с. 11]. 

Другий етап - середньовіччя, коли  процедура утворення юридичної 

особи не потребувала дозволу держави [116, с. 343]. 

Третій етап - XVII-XІХ ст., коли заради поліцейсько-фіскальних цілей в 

Англії та Іспанії «особливі реєстратори» реєструють данні про торговельні і 

промислові підприємства, а на території Російської імперії право на 

комерційну діяльність та торгівлю дає «откуп», так звана «плата в казну», та 

завершується формування гільдії купців. Пізніше постає питання про 

легітимацію господарських товариств, які стають частиною економічного 

життя держави [117, с. 74]. 

Четвертий етап - Радянський період (1917-1990 рр.), який умовно 

можна розподілити на певні підперіоди: 

1917-1923 рр. - характеризувався наявністю великої кількості 

розрізнених нормативно-правових актів, які регулюють порядок створення і 

діяльності комерційних організацій, які не встановлювали єдиної, 

централізованої, впорядкованої системи їх створення;  

1923-1931 рр. - створення інституту торгової реєстрації; 

1931-1956 рр. - скасування інституту торгової реєстрації і введення 
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державної реєстрації;  

1956-1990 рр. - скасування державної реєстрації. Підприємства 

створювалися за  відомчою ознакою в розпорядчому порядку, який не 

потребував ще якоїсь легітимації [116; 117]. 

П’ятий етап - формування системи національного законодавства 

України  у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання 

(розпочинається з моменту проголошення незалежності України і триває до 

сьогоднішнього дня). 

Першим нормативно-правовим актом, присвяченим державній 

реєстрації, став Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р., 

яким надавалося  нормативне визначення процедури реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності як «процедури оформлення ініціативи юридичної 

чи фізичної особи здійснювати самостійну, систематичну, на власний ризик 

діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та 

заняття торгівлею з метою одержання прибутку» та закріплювалася 

необхідність її обов'язкового здійснення [118]. В той же час державна 

реєстрація до моменту прийняття   Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року  [119] 

регулювалася низкою підзаконних нормативно-правових актів, що призвело 

до певного хаосу в реєстраційних правовідносинах (наприклад, один код 

ЄДРПОУ міг бути у двох юридичних осіб, декілька суб'єктів господарювання 

мали абсолютно однакове фірмове найменування й організаційно-правову 

форму та ін.) та потребувало нормативно-правового вирішення. 

Прийнятий у 2003 р. Закон  України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» запровадив якісно нову 

систему державної реєстрації в Україні, а саме: 1) введено єдиний механізм 

реєстрації суб'єктів господарювання всіх організаційно-правових форм і 

форм власності; 2) створено інститут державних реєстраторів, який 

забезпечує процес реєстрації та несе відповідальність за правильність 

процедур реєстрації; 3) реалізовано заявницький принцип створення нових 
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юридичної особи або фізичної особи-підприємця та частково принцип 

"єдиного вікна" у сфері реєстрації; 4) скорочено термін реєстрації за рахунок 

впровадження електронного обліку; 5) процедури державної реєстрації 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців отримали детальну 

регламентацію; 6) спрощено порядок реєстрації саме для підприємців 

7) призначено єдиного методолога з питань державної реєстрації суб'єктів 

господарювання - Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва (Держкомпідприємництво); 8) створено Єдиний 

державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців; 

9) автоматизовано роботу державного реєстратора та ін.  [119]. 

Сучасний стан дослідження адміністративних процедур державної 

реєстрації у правовій доктрині детально був висвітлений у попередньому 

підрозділі цього дослідження при визначенні особливостей державної  

реєстрації фізичних осіб-підприємців як об'єкта адміністративно-

процедурного регулювання.  

В якості висновку зазначимо, що  в Україні на сьогоднішній день 

відсутні комплексні монографічні дослідження, безпосередньо присвячені 

адміністративним процедурам у сфері державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців на фоні загального фрагментарного інтересу вчених-

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, Р. С. Мельника, 

Є. В. Петрова, Д. В. Приймаченка, О. П. Рябченко, С. Г. Стеценка та ін.), при 

розгляді адміністративно-процедурних питань (роботи 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. Шарої, А. М. Школика та ін.) та окремих 

адміністративно-правових аспектів державної реєстрації суб'єктів 
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господарювання (роботи 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 ін.). Детальний аналіз 

наявних джерел дозволив 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. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Встановлено, що на сьогоднішній день адміністративно-

процедурне право є підгалуззю адміністративного права України, а його 

ознаками виступають: 1) застосування у публічній сфері і орієнтованість на 

забезпечення реалізації публічного інтересу; 2) регулювання порядку 

здійснення правозастосувальної діяльності, яка, як правило, має позитивну 

спрямованість; 3) обов'язкова наявність хоча б одного суб'єкта публічного 

адміністрування як сторони правовідносин; 4) закріплення порядку 

здійснення певних дій з метою впорядкування діяльності органів публічного 

адміністрування і приватних осіб; 5) прийняття за результатами здійснення 

процедури адміністративного акта. 

2. Запропоновано класифікаційний розподіл адміністративних 

процедур: а)  залежно від виду (спрямованості) діяльності публічної 

адміністрації – на функціональні та організаційні; б) за наявністю чи 

відсутністю спору у відносинах між органом та приватною особою – на 

юрисдикційні та неюрисдикційні; в) за суб`єктами ініціативи – на заявні та 

втручальні; г) за ступенем обмеження прав приватних осіб - на дозвільні та 

повідомні; ґ) за порядком здійснення адміністративної процедури -  на 
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звичайні та спрощені. Зроблений висновок, що саме ці види 

адміністративних процедур і є предметом адміністративно-правового 

регулювання у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності [120]. 

3. Сформульовано авторську дефініцію: «адміністративна 

процедура у сфері державної реєстрації фізичних осіб-підприємців - це 

нормативно закріплений порядок вирішення державним реєстратором як 

суб'єктом публічного адміністрування індивідуальної адміністративної 

справи, пов’язаної із засвідченням факту набуття або позбавлення статусу 

підприємця фізичною особою, за результатами розгляду якої  приймається 

адміністративний акт у вигляді відповідного запису до Єдиного державного 

реєстру» [121]. 

4. Аргументовано, що інститут державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців є інститутом адміністративного права та визначено його ознаки: 

а) є системою публічно-правових відносин; б)  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 й 

громадян у реалізації програм управління, спеціалізація управлінського 

впливу, професійна компетентність; в) є формою контролю за фактичним 

виконанням обов’язкових умов, пов’язаних з діяльністю суб’єктів 

реєстраційних правовідносин; г) є особливим адміністративно-правовим 

порядком регулювання реєстраційних відносин, що виражений у комплексі 

певних правових засобів. 

5. Запропоновано авторську періодизацію ґенези адміністративно-

процедурного регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання, 

виділено 5 етапів:  давноримський; середньовіччя; XVII-XІХ ст.; радянський 

(з підетапами: 1917-1923, 1923-1931, 1931-1956, 1956-1990); сучасний (з 1990 

р.) та охарактеризовано специфічні риси кожного із них [122]. Виявлено чітку 

тенденцію до спеціалізації галузевих правових досліджень, поглиблення 
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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 СФРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1.  Адміністративно-правовий статус суб'єктів державної 

реєстрації за законодавством України 

 

 

Стрімкий розвиток інституту державної реєстрації протягом останніх 

двох десятиліть, розбудова національної системи державної реєстрації 

суб'єктів підприємницької діяльності та розвиток адміністративно-

процедурного регулювання суспільних відносин актуалізують питання 

адміністративно-правового статусу органів державної реєстрації, оскільки 

саме правовий статус певного суб’єкта адміністративно-правових відносин є 

передумовою реалізації владних повноважень у сфері публічного 

адміністрування. Від врегульованості адміністративно-правового статусу 

таких суб'єктів багато в чому залежить і ефективність всієї системи 

державної реєстрації, і рівень захисту прав і свобод суб'єктів господарювання 

як учасників реєстраційних відносин. 

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” [119, ст. 5] 

систему органів державної реєстрації в Україні становлять: 1) Міністерство 

юстиції України; 2) інші суб'єкти державної реєстрації. У свою чергу,  

суб'єктами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, крім Міністерства юстиції України, визнаються: 1) виконавчі 

органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська 

міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні 

адміністрації; 2)  нотаріуси [119, п. 14 ч. 1 ст. 1]. Безпосередньо здійснюють 
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реєстраційні дії державний реєстратор  - особа, яка перебуває у трудових 

відносинах з  виконавчими органами місцевих рад та 

райдержадміністраціями як суб'єктами державної реєстрації. Отже, вважаємо 

за доцільне більш детально зупинитися на адміністративно-правовому статусі 

трьох суб'єктів - Міністерства юстиції України, державних реєстраторів 

місцевих рад і райдержадміністрацій та нотаріусів. 

Передусім варто наголосити, що категорія «правовий статус» є однією 

із центральних в теорії держави і права та усіх без винятку галузевих 

юридичних науках, що обумовлюється складністю та багатозначністю цього 

юридичного явища. 

У довідниковій літературі статус ( від. лат.  «status» - положення, стан 

чого-небудь або будь-кого) визначається як: стан або позиція, ранг в будь 

ієрархії, структурі, системі [123]; правове становище осіб або організацій, 

установ тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або 

груп у соціальній системі; встановлене нормами права положення його 

суб’єктів, сукупність їх прав і обов’язків [124, с. 572]; правове становище 

(сукупність прав та обов'язків) фізичної або юридичної особи [125, с. 626].  

У правовій доктрині на сьогоднішній день не вироблено єдиного 

підходу до розуміння сутності понять «статус», «правовий статус», «правове 

положення (становище)», які досить часто використовуються як у правових 

актах, так і у спеціальній (як правило, юридичній) науковій літературі. 

Узагальнено правовий статус може бути визначений як сукупність 

законодавчо закріплених прав, свобод, обов’язків і законних інтересів особи 

[126, с. 231; 127, с. 189], а його ознаками є: 1) універсальний  характер  

(правовий  статус  поширюється  на  всіх суб’єктів); 2) відображає 

індивідуальні особливості суб’єкта, його становище у системі суспільних 

відносин; 3) забезпечує системність прав, свобод та обов’язків; 4) основа 

правового статусу (права та обов’язки) не може реалізуватись без 

відповідальності; 5) взаємозалежність елементів правового статусу; 

6) відносна стабільність правового статусу [128, с. 366]. 
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Поняття “адміністративно-правовий статус” трактується науковцями 

як: комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які 

закріплені за відповідним суб’єктом нормами адміністративного права [31, 

с. 194; 39, с. 64];  сукупність прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, 

закріплених в нормах адміністративного права, в основі якого лежить 

адміністративна правосуб’єктність [56, с. 90]; сукупність нормативно 

визначених прав, обов'язків та відповідальності за невиконання та неналежне 

виконання обов'язків [25, с. 88]; сукупність прав та обов’язків, що визначають 

юридичне становище особи або органу публічної адміністрації [129, с. 11]; 

закріплена та врегульована нормами адміністративного права відповідна 

теоретико-правова конструкція, що визначає місце, значення та мету 

діяльності відповідного суб'єкта  в системі органів публічної влади, 

характеризується спрямованістю на виконання окремої функції держави [130, 

с. 97]; правове явище, яке завжди виражається в сукупності нормативно 

визначених прав та обов’язків, характеризується специфічним обов’язком 

нести відповідальність у зв’язку з виконанням своїх повноважень та 

становищем в системі управління [131, с. 53].   

І. Л. Бачило до елементів правового статусу, крім прав та обов’язків 

(повноважень), включає правомочність [132, с. 56], Л. М. Акімова, 

С. М. Левчук, О. О. Акімов, О. В. Кузьмін - адміністративну компетенцію 

[133, с. 37], М. Г. Шульга - цілі, компетенцію [134, с. 11-21], 

О. М. Пономарьов - мету, завдання, функції, компетенцію, організацію 

діяльності, юридичну відповідальність [135, с. 15], Ю. М. Кириченко - 

функції, завдання, повноваження, гарантії діяльності та юридичну 

відповідальність [136, с. 44], В. М. Манохін - завдання та основні функції, 

правові форми діяльності та порядок взаємовідносин по посаді [137, с. 97-

99], А. М. Авторгов - правосуб’єктність,  компетенцію, юридичну 

відповідальність [138, с. 11],  О. М. Музичук - мету  утворення та діяльності, 

завдання, функції, відповідальність, особливості організаційно-структурної 

будови та взаємовідносин [139, с. 319]. 
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Деякі адміністративісти об’єднують елементи правового статусу у певні 

групи (блоки). Наприклад, А. А. Стародубцев пропонує розглядати правовий 

статус за такими блоками: а) цільовий; б) структурно-організаційний; 

в) функції та повноваження; г) функціональний; д) відповідальність [140, 

с. 86]. Д. М. Бахрах та О. Ю. Якимов вважають, що адміністративно-

правовий статус складається з трьох блоків: 1) цільового, який визначає 

норми про цілі, завдання і функції та принципи діяльності; 2) організаційно-

структурного, який складається з правових приписів, що регламентують 

порядок утворення, реорганізації, ліквідації органу, його структуру, лінійну і 

функціональну підпорядкованість; 3) компетенції як сукупності владних 

повноважень і підвідомчості [78, с. 85; 141, с. 34]. Схожої точки зору 

дотримуються І. О. Васильєв, Т. П. Мінка,  О. О. Бригинець, С. М. Левчук, 

виділяючи в адміністративно-правовому статусі 3 блоки - цільовий 

організаційний та компетенційний [142, c. 10, 143, c. 69-70, 144, с. 14].  

Деякі дослідники розглядають адміністративно-правовий статус як 

диференційовану і комплексну систему, яка має вертикальну та 

горизонтальну структуру, що дає можливість охарактеризувати місце особи в 

службовій ієрархії. Вертикальний поділ виражається через позицію органу в 

службовій ієрархії і внаслідок цього визначає відносини такого суб'єкта 

публічної адміністрації в порядку службової підлеглості. Горизонтальний 

поділ адміністративно-правового статусу зумовлений видом діяльності та 

змістом виконуваних службових завдань [145, с. 84]. Іноді адміністративно-

правовий статус посадової особи розподіляють на загальний і спеціальний. 

Загальний адміністративно-правовий статус характеризує правове положення 

особи у сфері управління, а  спеціальний закріплюється у відповідних 

правових актах і визначає її роль в управлінні у відповідній сфері. Загальний 

адміністративно-правовий статус є однаковим для посадових осіб певного 

виду служби, тоді як спеціальний адміністративно-правовий статус 

зумовлений специфікою покладених на особу службових завдань і функцій 

відповідно до заміщуваної посади [146, с. 59].  
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Отже, ознаками адміністративно-правового статусу є: 

1) урегульованість адміністративно-правовими нормами; 2) структурність 

(права, обов'язки, відповідальність); 3) визначення меж діяльності суб'єкта 

щодо інших осіб; 4) визначення сфери його реалізації у межах наступних 

блоків правовідносин: публічного управління, відносин адміністративних 

послуг, відносин відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії 

або бездіяльність, відносин відповідальності суб'єктів суспільства 

(індивідуальних і колективних) за порушення встановленого публічною 

адміністрацією порядку і правил [18, с. 405]. 

Вбачається доцільним під поняттям “адміністративно-правовий статус 

суб'єкта державної реєстрації” розуміти сукупність суб’єктивних прав, 

обов’язків та відповідальності суб’єкта публічної адміністрації в сфері 

державної реєстрації, закріплених нормами адміністративного права [147, 

с. 105]. 

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України [148] 

Мін’юст є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України; головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну правову політику, державну політику з 

питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання 

рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів 

цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної 

реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців. 

  До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної 

реєстрації належить: 1) формування державної політики у сфері державної 

реєстрації; 2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне 

забезпечення у сфері державної реєстрації; 3) організація роботи з підготовки 

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, крім нотаріусів, які 
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виконують повноваження державної реєстрації відповідно до покладених на 

них законом обов’язків; 4) координація діяльності у сфері державної 

реєстрації громадських формувань; 5) контроль за діяльністю у сфері 

державної реєстрації, у тому числі шляхом постійного моніторингу 

реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі та прийняття обов’язкових 

до виконання рішень; 6) здійснення повноважень держателя Єдиного 

державного реєстру; 7) визначення технічного адміністратора; 

8) забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним 

реєстраторам, уповноваженим особам суб’єктів державної реєстрації прав, 

іншим суб’єктам та прийняття рішень про тимчасове блокування або 

анулювання такого доступу у випадках, передбачених  Законом; 9) розгляд 

скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів 

державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України 

та прийняття обов’язкових до виконання рішень; 10) складання протоколів 

про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених КУпАП; 

11) взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

міжнародними організаціями з питань державної реєстрації; 12) державна 

реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених 

підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій 

іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, 

засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських 

творчих спілок, символіки громадських формувань; 13) надання виписок у 

паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них 

апостилю; 14) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та 

іншими нормативно-правовими актами [85, ч. 2 ст. 5]. 

Відповідно до законодавства України контроль у сфері державної 

реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом 

моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі з метою 

виявлення порушень порядку державної реєстрації державними 
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реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації. За 

результатами моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі 

у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними 

реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації 

Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки суб’єктів 

державної реєстрації. У разі якщо в результаті проведеної камеральної 

перевірки суб’єктів державної реєстрації виявлено прийняття рішень 

державним реєстратором з порушенням законів, що має наслідком порушення 

прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство 

юстиції України вживає заходів щодо негайного повідомлення про це 

відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів, а також 

заінтересованих осіб [85, ч. 1 ст. 34-1]. 

За результатами проведення перевірок суб’єктів державної реєстрації 

Міністерство юстиції України у разі виявлення порушень порядку державної 

реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів 

державної реєстрації приймає вмотивоване рішення про: 1) тимчасове 

блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта 

державної реєстрації до Єдиного державного реєстру; 2) анулювання доступу 

державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації 

до Єдиного державного реєстру; 3) притягнення до адміністративної 

відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта 

державної реєстрації; 4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; 5) направлення на 

обов’язкове підвищення кваліфікації державного реєстратора, крім 

нотаріусів, які виконують повноваження державного реєстратора відповідно 

до покладених на них законом обов’язків [85, ч. 2 ст. 34-1]. 

Повноваження у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції 

України реалізує через Департамент державної реєстрації та нотаріату, який 

складається з: 1) управління державної реєстрації актів цивільного стану; 2) 
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управління розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації; 3) управління реєстрації 

громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств; 4) відділу акредитації та моніторингу суб'єктів 

державної реєстрації;  5) сектору правового забезпечення [149]. 

Департамент державної реєстрації та нотаріату виконує такі функції у 

сфері реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності:  

1) здійснює  контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи, та фізичних осіб – підприємців; 

2) вживає в межах повноважень Департаменту заходи щодо 

забезпечення доступу державних реєстраторів до  Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; Єдиного реєстру громадських формувань;  

3) здійснює у випадках та у спосіб, передбачених законодавством, 

організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань акредитації суб’єктів 

державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам 

акредитації, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку 

на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту 

наказу Міністерства; 

4) здійснює у випадках та у спосіб, передбачених законодавством, 

організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері 

державної реєстрації, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також 

підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та 

проекту наказу Міністерства; 

5) забезпечує виконання рішень Міністерства, передбачених  пунктом 2 

частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а 

саме: задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення 

про: скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального 
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органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду 

скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу 

Міністерства юстиції;  проведення державної реєстрації - у разі оскарження 

відмови у державній реєстрації, зупинення розгляду документів; виправлення 

технічної помилки, допущеної державним реєстратором; про усунення 

порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строків 

виконання наказу; тимчасове блокування доступу державного реєстратора до 

Єдиного державного реєстру; анулювання доступу державного реєстратора 

до Єдиного державного реєстру; притягнення до дисциплінарної 

відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства 

юстиції України; направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при 

Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право 

на зайняття нотаріальною діяльністю; 

6) вживає в межах повноважень Департаменту заходи щодо складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 

Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

7) приймає участь у розробці проектів законів та інших нормативно-

правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту 

відповідно до його повноважень; 

8) подає на розгляд керівництву Міністерства пропозиції, у тому числі у 

вигляді нормативно-правових актів, щодо вдосконалення законодавства з 

питань, що належать до компетенції Департаменту; 

9) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою 

України законів України з питань, які належать до компетенції Департаменту, 

що надійшли на підпис Президентові України; 

10) вивчає міжнародний досвід з питань організаційно-правового 

забезпечення функціонування державних систем реєстрації з метою 

вдосконалення законодавства; 
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11) бере участь у проведенні правової експертизи проектів законів та 

інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції 

Департаменту відповідно до його повноважень; 

12) вживає заходи  в межах повноважень щодо ведення Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань;  

13) здійснює організацію та перевірку роботи державних 

нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних 

нотаріусів, а також територіальних органів Міністерства зі здійснення ними 

керівництва та контролю за діяльністю державних та приватних нотаріусів, 

надання їм необхідної методичної та практичної допомоги, надання вказівок 

щодо усунення виявлених недоліків, здійснення контролю за дотриманням 

вимог чинного законодавства, виконанням наказів, інструкцій, вказівок з цих 

питань; 

14) узагальнює статистичну звітність про діяльність державних та 

приватних нотаріусів та ін. [150]. 

У 2020 р. було створено Колегію Міністерства юстиції України з 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації, діяльність якої регулюється  

Положенням про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних 

органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 9 січня 2020 р. № 71/5 [151]. 

Колегія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при 

Мін'юсті та його територіальних органах, що в межах повноважень здійснює 

колегіальний розгляд скарг у сферах державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  рішення про 

створення та чисельність якої приймається Мін'юстом чи відповідним 

територіальним органом шляхом затвердження її складу [151, п. 2 розд. І] і 

складається зі співголів (не менше двох), секретарів та її членів.  
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Співголовами та секретарями Колегії визначаються посадові особи Мін'юсту 

чи відповідного територіального органу. До складу Колегії можуть входити 

посадові особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу, а також 

представники інших державних органів, громадських об'єднань або інші 

особи. 

Один зі співголів Колегії головує під час колегіального розгляду скарг у 

сферах державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень 

закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів 

державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що оскаржуються. У 

разі відсутності усіх співголів Колегії обов'язки співголови під час 

відповідного колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації 

виконує один з членів Колегії, що обирається Колегією за поданням одного зі 

співголів Колегії [151, п.п. 2, 3 розд. ІІ]. Секретар Колегії забезпечує 

колегіальний розгляд скарг у сферах державної реєстрації на предмет 

наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності 

державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних 

органів Мін'юсту, що оскаржуються, у тому числі ведення протоколу 

колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації Колегією [151, 

п. 4 розд. ІІ]. 

Співголови, секретарі та члени Колегії мають право: 

1) ознайомлюватися зі скаргами у сферах державної реєстрації, що 

розглядаються відповідною Колегією, брати участь у їх розгляді; 

2) користуватися відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та є предметом 

розгляду за скаргами у сферах державної реєстрації; 3) висловлювати власну 

думку під час розгляду скарг у сферах державної реєстрації; 4) у разі незгоди 

з прийнятим Колегією рішенням не пізніше трьох робочих днів з дня 

прийняття такого рішення письмово викладати свою окрему думку, що 

долучається до відповідного висновку Колегії [151, п. 5 розд. ІІ]. 
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Співголови, секретарі та члени Колегії зобов'язані: 1) особисто брати 

участь у роботі Колегії; 2) не розголошувати відомості, що стали їм відомі під 

час розгляду скарг у сферах державної реєстрації, і не використовувати їх у 

своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 3) заявляти самовідвід за наявності 

обставин, що викликають сумніви в його неупередженості або об'єктивності; 

4) брати участь у прийнятті Колегією рішень за результатом розгляду скарг у 

сферах державної реєстрації; 5) підписувати висновок Колегії у разі 

перебування у складі Колегії, що здійснювала розгляд скарги у сферах 

державної реєстрації [151, п. 6 розд. ІІ]. 

Формою роботи Колегії є засідання. Дата, час і місце проведення 

засідання Колегії визначаються Мін'юстом чи відповідним територіальним 

органом. Персональний склад членів Колегії, що беруть участь у 

відповідному засіданні, визначається співголовою Колегії. Колегія 

уповноважена розглядати скарги у сферах державної реєстрації на предмет 

наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності 

державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних 

органів Мін'юсту, що оскаржуються, у разі участі у ній співголови, секретаря 

та не менш як трьох членів Колегії [151, п.п. 1, 2 розд. ІІІ]. 

Суб'єктом публічної адміністрації, що приймає безпосередню участь у 

адміністративно-процедурних відносинах щодо державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є державний реєстратор -  

особа, яка перебуває у трудових відносинах з  виконавчими органами 

місцевих рад та райдержадміністраціями як суб'єктами державної реєстрації 

або нотаріус. Станом на кінець 2020 року в Україні нараховувалося 1 627 

державних реєстраторів та а це 5 953 нотаріуси [152], тобто сумарна кількість 

безпосередніх учасників державної реєстрації з боку держави становила 7580 

осіб. 

Державним реєстратором може бути громадянин України, який має 

вищу освіту, відповідає таким кваліфікаційним вимогам: 1) стаж роботи у 

сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на 
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іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора, не 

менше одного року; 2) успішне проходження спеціальної перевірки 

діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, 

визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на 

посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора 

в іншого суб'єкта державної реєстрації) [153].  

Варто також зазначити, що для державних реєстраторів передбачаються 

вимоги, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [154] та Законом  України «Про державну службу» [155], а 

посаду державного реєстратора державного  реєстратора  виконавчого  

органу  міської  (міста  обласного,   республіканського   в   Автономній  

Республіці  Крим, районного  значення),  селищної  ради віднесено  до п’ятої 

категорії посад в органах місцевого самоврядування, сільської ради - до 

шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування [156]. 

Функціями державного реєстратора виступають: 1) засвідчення факту 

появи нового суб’єкта права; 2) засвідчення факту припинення юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця; 3) забезпечення державного обліку 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 4) контроль за законністю 

виникнення, зміни і припинення певного суб’єкта правових відносин [157, 

с. 129]. 

Повноваження державного реєстратора як компетентного суб'єкта 

публічного адміністрування у сфері державної реєстрації чітко визначені 

законодавством України. Державний реєстратор: 1) приймає документи; 

2) встановлює черговість розгляду поданих документів для державної 

реєстрації; 3) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення 

розгляду документів; 4) перевіряє документи на наявність підстав для 

відмови у державній реєстрації; 5) під час проведення реєстраційних дій у 

випадках, передбачених законодавством України, обов’язково використовує 
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відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем 

(розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, 

шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять 

персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку 

інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та 

інформаційними системами державних органів; 6) перевіряє дійсність 

довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за 

допомогою Єдиного реєстру довіреностей; 7) перевіряє використання 

спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, 

що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного 

реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; 8) проводить 

реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за 

відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у 

державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного 

реєстру; 9) веде Єдиний державний реєстр; 10) веде реєстраційні справи; 

11) надає в установленому порядку та у випадках Законом України “Про 

виконавче провадження”, інформацію органу державної виконавчої служби 

або приватному виконавцю; 12) здійснює інші повноваження [85, ст. 6]. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»   

державні реєстратори як суб’єкти надання адміністративних послуг 

зобов’язані забезпечити: 1) облаштування у місцях прийому суб’єктів 

звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів та 

інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без 

сторонньої допомоги; 2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких 

розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних 

послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом 

суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних 

шляхів та місць паркування; 3) здійснення посадовими особами прийому 

суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного 

суб’єкта надання адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів 
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звернень має становити не менше 40 годин на тиждень; 4) надання суб’єкту 

звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, 

електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформації про порядок надання 

адміністративних послуг; 5) видання довідково-інформаційних матеріалів про 

адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у 

приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень; 

6) облаштування скриньки, встановлення зворотного зв’язку в електронній 

формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 

для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості 

надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких 

зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів; 7) безоплатне надання 

консультацій суб’єктам звернень з питань отримання адміністративних 

послуг у місцях, де здійснюється прийом суб’єктів звернень [158, ч. 2 ст. 6]. 

Більш детально повноваження державного реєстратора будуть 

розглянуті у наступних підрозділах цього дослідження, але вважаємо 

необхідним більш детально в межах з'ясування особливостей 

адміністративно-правового статусу державного реєстратора зупинитися на 

його юридичній відповідальності. 

Узагальнено юридична відповідальність може бути визначена як певна 

реакція держави на дії чи бездіяльність порушника, яка проявляється в 

покладенні на останнього обов’язку понести відповідне покарання за 

вчинене, а її ознаками виступають наступні: 1) є реакцію з боку держави на 

протиправне діяння; 2) реалізується шляхом державного примусу і 

проявляється в обов’язку особи зазнати певних втрат; 3) настає за 

протиправне діяння (правопорушення); 4) встановлюється на підставі 

нормативно-правових актів із дотриманням певного порядку; 

5) застосовується уповноваженими на те органами [159, с. 246]. 

З урахуванням фактичної неможливості притягнення до 

відповідальності юридичної особи (у т.ч. у сфері державної реєстрації) в 

Україні [159; 160], актуалізується питання особливостей юридичної 
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відповідальності посадової особи як спеціального суб’єкта, для якої 

характерні: 1) врахування особливостей служби як виду трудової діяльності; 

2) встановлення підвищеної відповідальності для посадових осіб у 

порівнянні з іншими суб'єктами відповідальності; 3) наявність спеціальних 

заходів  відповідальності за службові правопорушення (пониження в посаді, 

пониження в спеціальному званні, позбавлення рангу державного 

службовця); 4) притягнення до відповідальності за правопорушення не 

виключає того, що ці ж його дії можуть бути кваліфіковані і як інший вид 

правопорушення (наприклад, адміністративна відповідальність посадових 

осіб за порушення правил техніки безпеки може наступати після 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності за це правопорушення) 

[161, с. 34-36; 162, с.20; 163, с. 19; 164, с. 105].  

Державний реєстратор як посадова особа відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань” несе відповідальність у порядку, встановлену 

законодавством України [85, ч 1 ст. 35], тобто дисциплінарну, цивільно-

правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. У Законі України 

“Про адміністративні послуги” ці види відповідальності прямо перелічені: 

“Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за 

порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг” 

[158, ч. 1 ст. 19]. 

Правові засади притягнення державного реєстратора як державного 

службовця до дисциплінарної відповідальності деталізовано у главі 2 розділу 

VІІІ Закону України “Про державну службу” [155]. Підставою для 

притягнення державного реєстратора до дисциплінарної відповідальності є 

вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або 

бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або 

неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків 
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та інших вимог, встановлених законодавством України, за яке до нього може 

бути застосоване дисциплінарне стягнення [155, ч. 1 ст. 65]. До 

дисциплінарних проступків законодавством України віднесено: 1) порушення 

Присяги державного службовця; 2) порушення правил етичної поведінки 

державних службовців; 3) вияв неповаги до держави, державних символів 

України, Українського народу; 4) дії, що шкодять авторитету державної 

служби; 5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, 

актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень 

керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень; 6) недотримання правил 

внутрішнього службового розпорядку; 7) перевищення службових 

повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення; 8) невиконання вимог щодо політичної 

неупередженості державного службовця; 9) використання повноважень в 

особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах 

інших осіб; 10) подання під час вступу на державну службу недостовірної 

інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну 

службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що 

виникли під час проходження служби; 11) неповідомлення керівнику 

державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між 

державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх 

виникнення; 12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на 

службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння; 14) прийняття державним 

службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення 

цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання 

або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі 

дії не містять складу кримінального або адміністративного правопорушення; 

15) прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або 

висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у 
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постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу [155, 

ч. 2 ст. 65]. Притягнення державного реєстратора до дисциплінарної 

відповідальності можливо впродовж 6 місяців  з дня, коли керівник державної 

служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, 

не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи 

перебування його у відпустці, але за умови, що не минув один рік після його 

вчинення або постановлення відповідної окремої ухвали суду [155, ч. 3 

ст. 65], а можливими видами дисциплінарних стягнень до таких державних 

службовців є: 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про неповну 

службову відповідність; 4) звільнення з посади державної служби [155, ч. 1 

ст. 66]. Визначення виду дисциплінарного стягнення, що застосовується до 

державного реєстратора, здійснюється за результатами розгляду 

дисциплінарного провадження, з урахуванням обставин, що пом'якшують або  

обтяжують відповідальність. В першому випадку такими обставинами є 

усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного 

проступку;  попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних 

стягнень; високі показники виконання службових завдань; вжиття заходів 

щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, 

які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного 

проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди; вчинення 

проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу 

залежність; вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника [155, 

ч. 2 ст. 67], а в другому - вчинення дисциплінарного проступку у стані 

алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або 

токсичних засобів; вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття 

в установленому порядку попереднього стягнення; вчинення проступку 

умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у 

тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього; вчинення 

проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод 
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людини, окремих соціальних груп;  настання тяжких наслідків або заподіяння 

збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку [155, ч. 2 ст. 67]. 

Варто окремо наголосити, що притягнення до дисциплінарної 

відповідальності приватного нотаріуса за вчинення проступків у сфері 

державної реєстрації взагалі не можливо, а питання притягнення до 

відповідальності за ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [165] є досить проблематичним, що дозволяє фахівцям 

робити висновок, що “за державну реєстрацію нотаріус не понесе 

адміністративну відповідальність” [166].  

Взагалі інститут адміністративної відповідальності як складова 

адміністративно-правового статусу державних реєстраторів є запорукою 

належного виконання ними своїх повноважень, а тому потребує поглибленого 

дослідження. 

Узагальнено адміністративна відповідальність як різновид правової 

відповідальності є специфічною формою негативного реагування з боку 

держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію 

протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з 

якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед 

уповноваженим державним органом за свої неправомірні дії та понести за це 

адміністративні стягнення в установлених законом формах та порядку, а її 

ознаками є: 1) зовнішній характер; 2) застосування лише за вчинене 

правопорушення; 3) пов'язаність з державним примусом у формах каральних 

та правовідновлюючих заходів; 4) закріплення у нормах права; 

5) процесуальний порядок притягнення правопорушника до відповідальності; 

6) притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими 

державними органами та посадовими особами; 7) зазнання правопорушником 

за вчинене правопорушення передбачених законодавством збитків 

матеріального та побутового характеру [39, с. 259]. 

В В. Нікітіним, який досліджував адміністративно-правовий статус 

державних реєстраторів у своєму дисертаційному дослідженні [80], було 
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виділено такі ознаки адміністративної відповідальності державних (за 

термінологією автора - публічних)  реєстраторів: 1) застосовуються у чітко 

регламентованому порядку уповноваженими органами державної влади; 

2) суб'єктами виступають публічні реєстратори, тобто як фізичні, так і 

юридичні особи; 3) може бути використана лише при невиконанні чи 

неналежному виконанні публічними реєстраторами своїх повноважень; 

4) поєднана зі сферою державної реєстрації; 5) публічний реєстратор 

відшкодовує заподіяну шкоду у встановленому законом порядку [80]. Під 

поняттям “адміністративна відповідальність публічного реєстратора” 

дослідник запропонував розуміти застосування уповноваженими органами 

державної влади до публічних реєстраторів певних заходів адміністративного 

примусу у разі невиконання чи неналежного виконання ними своїх посадових 

повноважень з метою попередження та припинення правопорушень суб'єктів 

публічної адміністрації у сфері державної реєстрації[167, с. 126].  

У ст. 166-11 КупАП чітко визначено підстави притягнення до 

адміністративної відповідальності державного реєстратора: 1) порушення 

встановлених законом строків для проведення державної реєстрації 

юридичної особи, фізичної особи - підприємця або громадського 

формування;  2) вимагання не передбачених законом документів для 

проведення державної реєстрації; 3) порушення встановленого 

законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та 

ФОПів поштовими відправленнями; 4) порушення встановленого законом 

порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 5) інші порушення встановленого законом порядку проведення 

державної реєстрації. Обставинами, що обтяжують адміністративну 

відповідальність, є повторне протягом року вчинення такого самого 

правопорушення [165]. 

Також слід зазначити, що до державних реєстраторів як суб'єктів 

надання адміністративних послуг може бути застосовано адміністративну 

відповідальність за ст. 166-27 КУпАП “Порушення законодавства у сфері 
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надання адміністративних послуг”, а саме за: 1) безпідставне скорочення 

суб’єктом надання адміністративної послуги, центром надання 

адміністративних послуг встановленого законом часу прийому суб’єктів 

звернень; 2) безпідставну відмову суб’єкта надання адміністративної 

послуги, адміністратора центру надання адміністративних послуг у прийнятті 

заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються 

до неї; 3) відмову суб’єкта надання адміністративної послуги у наданні 

адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом; 

4) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єктом надання 

адміністративної послуги суб’єкта звернення про відмову в наданні 

адміністративної послуги; 5) стягнення за надання адміністративної послуги 

будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання 

сплати будь-яких додаткових коштів; 6) прийняття рішення, складання акта, 

видача розпорядження або іншого документа суб’єктом надання 

адміністративної послуги за результатами надання адміністративної послуги, 

що не відповідає нормам законодавства у сфері надання відповідної 

адміністративної послуги; 7) порушення суб’єктом надання адміністративної 

послуги строку надання адміністративної послуги; 8) неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення адміністратором центру надання адміністративних 

послуг про одержання результату надання адміністративної послуги або про 

письмову відмову в наданні адміністративної послуги; 

9) анулювання/скасування суб’єктом надання адміністративної послуги 

результатів надання адміністративної послуги з підстав, не встановлених 

законом; 10) надання суб’єктом надання адміністративної послуги 

адміністративної послуги, необхідність одержання якої не встановлена 

законом; 11) ненадання або несвоєчасне надання суб’єктом надання 

адміністративної послуги, підприємством, установою, організацією, які 

належать до сфери їх управління, на звернення адміністратора центру 

надання адміністративних послуг документів та інформації, пов’язаних з 

наданням адміністративної послуги; 12) ненадання або несвоєчасне надання 
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державним органом, підприємством, установою або організацією, що 

належать до сфери його управління, які володіють документами або 

інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, суб’єкту 

надання адміністративної послуги документів або інформації, необхідних для 

надання адміністративної послуги; 13) вимагання суб’єктом надання 

адміністративної послуги для надання адміністративної послуги 

документа/відомостей, не передбачених законом або Кабінетом Міністрів 

України (у випадках, якщо відповідно до закону перелік документів для 

надання відповідної адміністративної послуги встановлюється Кабінетом 

Міністрів України); 14) безпідставну відмову суб’єкта надання 

адміністративної послуги, центру надання адміністративних послуг у 

розгляді скарги на дії або бездіяльність посадової особи, уповноваженої 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратора 

центру надання адміністративних послуг, порушення встановлених законом 

строків розгляду таких скарг [165, ст. 166-27]. Особливістю притягнення до 

відповідальності за ст. 166-27 КУпАП є її застосування за умови 

невстановлення іншої відповідальності  за відповідні правопорушення у 

сфері надання адміністративних послуг. 

Проаналізувавши існуючі склади адміністративних правопорушень у 

сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, можна 

констатувати, що не всі проступки підпадають під дію КУпАП, наприклад,  

прямо не передбачено відповідальність за порушення строків оформлення і 

видачі виписок, витягів з Єдиного державного реєстру та ін. При цьому не 

зрозуміло, чи можуть дані правопорушення підпадати під формулювання 

“інші порушення встановленого законом порядку проведення державної 

реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця або громадського 

формування”, чи будуть застосовуватися норми ст. 166-27 КУпАП. 

Саме тому підтримуємо висновок В. Белінгіо, що “законодавство не 

повинно обмежуватись однією статтею в КУпАП за порушення законодавства 

про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  
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Необхідно доповнити КУпАП додатковими складами адміністративних 

правопорушень, а саме: за порушення встановленого законодавством порядку 

електронної державної реєстрації, за порушення строків оформлення і видачі 

виписок, витягів з Єдиного державного реєстру, видачі (надсилання) 

повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації, видачі 

(надсилання) повідомлення про залишення без розгляду документів, поданих 

державному реєстратору, недотримання порядку та термінів передачі 

реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни 

місця проживання фізичної особи-підприємця, якщо нове місцезнаходження 

юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця 

розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, за 

стягнення із суб’єкта звернення не передбачених законом платежів за надання 

адміністративних послуг” [168, с. 141]. 

Також слід зупинитися на оформленні матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері державної реєстрації, оскільки від їх “якості” та 

дотриманням нормативно-визначеної процедури залежить кінцевий 

результат - накладення адміністративного стягнення. 

Відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції України від 12.08.2016 р. № 2473/5, уповноваженими 

особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є: 

1) посадові особи Міністерства юстиції України, територіальних 

органів Міністерства юстиції України - у разі виявлення адміністративного 

правопорушення: а) під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 

органів Міністерства юстиції; б) під час проведення реєстраційних дій 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» або за 

повідомленням державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком 
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державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи : затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від  9 лютого 2016 р.; 

2) посадові особи Міністерства юстиції України - у разі виявлення 

адміністративного правопорушення під час здійснення контролю [169, п. 2 

розд. І]. 

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про 

адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі 

вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень 

протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень. 

У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково 

вказується частина відповідної статті КУпАП, згідно з якою настає 

адміністративна відповідальність. При викладенні обставин правопорушення 

у протоколі вказуються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по 

батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть 

адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає 

відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і 

потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення 

справи. У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи 

обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, та 

долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази, що підтверджують 

факт вчинення адміністративного правопорушення. Якщо є свідки 

правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, 

а також адреси місць проживання [169, розд. ІІ]. 

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне 

правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту 

протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної 

особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться 
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запис у протоколі. Протокол підписується уповноваженою особою та особою, 

щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а 

також у разі наявності – свідками правопорушення. Особа, щодо якої 

складено протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти 

мотиви своєї відмови від його підписання. Протокол про адміністративне 

правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис 

вручається особі, щодо якої він був складений. Ознайомлення з протоколом 

особи, щодо якої він складений, здійснює посадова особа Міністерства 

юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції України, 

яка його складала. 

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт 

вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою 

особою у справу про адміністративне правопорушення. Оригінал справи про 

адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства 

юстиції України/територіального органу Міністерства юстиції України 

протягом 5 днів з дня підписання протоколу направляється до районного 

(міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення 

адміністративного правопорушення, а копія цієї справи та копія супровідного 

листа зберігаються у Міністерстві юстиції України/територіального органу 

Міністерства юстиції України. Надалі до матеріалів справи про 

адміністративне правопорушення додаються результати розгляду справи у 

суді, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи у 

суді [169, розд. ІV]. 

 

 

2.2. Адмністративно-процедурний аспект державної реєстрації 

фізичної особи підприємцем 

 

 

Порядок легітимації підприємницької діяльності фізичних осіб є 

об'єктом адміністративно-правового регулювання та набуває особливої 
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актуальності за умови сучасної трансформації вітчизняного інституту 

державної реєстрації та появи низки нових адміністративних процедур у цій 

сфері, зокрема електронної реєстрації, реєстрації через фронт-офіси, надання 

нотаріусами послуг з реєстрації та ін. В той же час в межах процедури 

державної реєстрації фізичної особи підприємцем є певні невирішені 

питання, на яких варто зупинитися більш детально з метою вироблення 

рекомендацій з удосконалення її адміністративно-правових засад в контексті 

оптимізації адміністративно-процедурного законодавства України в цілому. 

Як було визначено нами у попередніх підрозділах цієї роботи, 

адміністративні процедури у сфері державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців – нормативно закріплений порядок вирішення державним 

реєстратором як суб'єктом публічного адміністрування індивідуальної 

адміністративної справи, пов’язаної із засвідченням факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, за результатами розгляду 

якої  приймається адміністративний акт у вигляді відповідного запису до 

Єдиного державного реєстру [121, с. 136; 170, с. 137]. 

Дослідження адміністративно-правових засад процедури державної 

реєстрації фізичних осіб-підприємців вимагає визначення її структурних 

елементів, а саме: 1) її цільового призначення; 2) типу основних відносин; 

3) кола осіб, що беруть участь у процедурі; 4) актів поведінки, що можуть і 

повинні зробити учасники процедури; 5) послідовності здійснення актів 

поведінки; б) термінів (часу) і місця здійснення як окремих процедурних дій, 

так і процедури в цілому; 7) правових засобів, що забезпечують 

функціонування процедури. 

Тип суспільних відносин, опосередковуваних реєстраційними 

процедурами, об'єкти і суб'єкти (коло осіб, що беруть участь у процедурі) 

розкриваються через характеристику реєстраційних відносин, врегульованих 

відповідними правовими нормами. Акти поведінки учасників реєстраційної 

процедури, послідовність їхнього здійснення, терміни (час) і місце 

здійснення як окремих реєстраційних дій, так і процедури в цілому, а також 
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правові засоби, що забезпечують функціонування реєстраційної процедури, - 

знаходять прояв через характеристику стадій здійснення реєстраційної 

процедури. Таким чином, юридична конструкція процедур державної 

реєстрації ФОПів містить у собі наступні елементи: 1) правові норми, що 

регламентують здійснення реєстраційних процедур; 2) реєстраційні 

правовідносини; 3) цільове призначення реєстраційних процедур; 4) стадії 

реєстраційних процедур [171, с. 93-94]. Дані елементи дозволяють визначити 

сутність процедури, її юридичну природу і зміст.  

Правові норми, що регламентують здійснення державної реєстрації 

фізичної особи підприємцем в Україні,  складаються із: 

1) матеріальних норм цивільного і господарського права, що 

закріплюють обов'язковість державної реєстрації ФОПів. Так, відповідно до 

Цивільного кодексу України, фізична особа здійснює своє право на 

підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, 

встановленому  законом [172, ч. 2 ст. 50]. Схожа норма міститься і у 

Господарському кодексі України, відповідно до ст. 58 якого суб'єкт 

господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична 

особа-підприємець у порядку, визначеному законом [173]. 

2) адміністративно-правових норм, що встановлюють цілі, завдання, 

функції, принципи процедури державної реєстрації, правовий статус їх 

учасників. Так, відповідно до  Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 

державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців  - офіційне визнання 

шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 

засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, 

професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, 

організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої 

символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця 
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фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також 

проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом”  [85, п. 4 ч. 

1 ст. 1]. 

Принципами державної реєстрації є такі: 1) обов’язковість державної 

реєстрації в Єдиному державному реєстрі; 2) публічність державної 

реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою 

для її проведення; 3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною 

реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно Законом 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань”; 4) здійснення державної реєстрації 

за заявницьким принципом; 5) єдність методології державної реєстрації; 

6) об’єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному 

реєстрі; 7) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на 

підставі та відповідно Закону України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”; 8) відкритість 

та доступність відомостей Єдиного державного реєстру [85, ст. 4]; 

3) адміністративно-процедурних норм, що безпосередньо 

визначають порядок здійснення дій та їхній зміст під час процедури 

державної реєстрації [85, ст. 14, 15, 18, 25-30, 32-34, 34-1; 174; 175; 151], на 

яких зупинимося більш детально пізніше. 

Реєстраційні правовідносини. Правовідносини в юридичної літературі 

зазвичай визначаються як суспільні відносини, врегульовані правовими 

нормами, які виконують такі функції: визначають конкретне коло осіб, на 

яких розповсюджується дія норм права в певний момент; закріплюють 

конкретну поведінку, якої мусять або можуть дотримуватись суб’єкти; є 

умовами можливого приведення в дію спеціальних юридичних дій з метою 

забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків і відповідальності. Елементами 

правовідносин виступають об'єкт, суб'єкт і зміст правовідносин (права та 
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обов'язки суб'єктів).   

Реєстраційні правовідносини є адміністративно-правовими і саме у 

адміністративно-правових відносинах як елементі правового регулювання 

індивідуалізуються положення тієї чи іншої норми адміністративного права, 

визначаються характер, права й обов’язки їх учасників, а реєстраційні 

процедури виступають сферою об'єктивації таких правовідносин.  
 
Суб'єктом публічної адміністрації, що приймає безпосередню участь у 

адміністративно-процедурних відносинах щодо державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є державний реєстратор -  

особа, яка перебуває у трудових відносинах з  виконавчими органами 

місцевих рад та райдержадміністраціями як суб'єктами державної реєстрації 

або нотаріус. 

Дані правовідносини, що складаються між заявником - фізичною 

особою, яка бажає стати підприємцем, і державним реєстратором, є 

адміністративно-процедурними. При цьому їхнє виникнення обумовлене 

наявністю одночасно матеріальних норм інших галузей права - цивільного та 

господарського, яка реалізуються через адміністративно-процедурні 

відносини. Таким чином, виникнення реєстраційних правовідносин можливе 

при наявності одночасно матеріальних і адміністративно-процедурних 

правових норм. Процедурне реєстраційне правовідношення виступає в ролі 

визначеної стадії реалізації фактичних суспільних відносин, опосередкованих 

матеріальним реєстраційним правовідношенням. Фактором, що пов'язує 

воєдино матеріальне правовідношення  з процедурним, є об'єкт відповідних 

правовідносин [176, c. 658]. 

Цільове призначення реєстраційних процедур. Під цілями 

реєстраційних процедур варто розуміти той кінцевий результат, до якого 

прагне законодавець, встановлюючи норми про порядок проведення 

реєстрації. Так, ключовими цілями реєстраційних процедур виступають: 

1) офіційне визнання певного права особи; 2) офіційне визнання законності 

правових актів; 3) засвідчення певного статусу фізичної чи юридичної особи; 



101 

4) облік юридичних фактів [64, с. 202]. 

Безпосередньо цілями державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності є: 1) надання певного правового статусу певному суб’єкту; 

2) перевірка законності певних фактів, дій, виникнення  (припинення) прав та 

обов'язків певних суб'єктів, і в такий  спосіб захист прав і законних інтересів 

приватних осіб та держави; 3) отримання відомостей державного 

статистичного обліку для здійснення заходів регулювання економіки; 

4) надання всім учасникам господарського обігу, органам державної влади та 

місцевого самоврядування інформації про зареєстрованих суб’єктів 

підприємницької діяльності. При цьому всі ці цілі взаємодоповнюють одна 

одну і окремо, як правило, не використовуються [10, с. 98].  

Стадії процедури державної реєстрації. Стадії - це відносно самостійні 

етапи процедури, на кожному з яких вирішуються специфічні задачі і з цією 

метою відбуваються суворо  визначені правовими нормами юридичні дії і 

складаються (видаються) юридичні документи (адміністративні акти) [126, 

c. 400-402]. Стадії в адміністративній процедурі являють собою весь 

комплекс дій, вчинюваних за визначеними правилами учасниками таких 

реєстраційних відносин, а конкретна стадія відображає етап, на якому 

знаходиться розгляд конкретної справи: від його порушення до винесення по 

ньому рішення адміністративним органом, що знаходить свій прояв у 

відповідному адміністративному акті. 

Стадіями адміністративної процедури зазвичай є наступні: 1) подання 

приватною особою заяви і прийняття її до розгляду державним органом, 

посадовою особою; порушення справи; 2) розгляд справи, включаючи 

встановлення та дослідження фактичних обставин; вибір відповідних 

матеріальних правових норм; 3) винесення рішення; 4) його виконання; 

5) оскарження рішення [177, c. 77].   

Л. П. Котяш, досліджуючи адміністративно-правове регулювання 

державної реєстрації юридичних осіб в Україні, виділяє такі стадії: 

1) подання документів заявником для державної реєстрації; 2) заповнення 
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форми заяви про державну реєстрацію; 3) здійснення прийому та опису 

поданих документів уповноваженим суб’єктом у разі подання документів у 

паперовій формі та виготовлення копій документів в електронній формі; 

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного 

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

документів або для відмови в державній реєстрації; 6) прийняття рішення про 

проведення реєстраційної дії та її проведення (зокрема з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до 

Єдиного державного реєстру; 7) формування та оприлюднення на порталі 

електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг 

у сфері державної реєстрації та установчих документів; 8) видання за 

бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі 

за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про 

державну реєстрацію у паперовій формі) з проставленням підпису та печатки 

державного реєстратора [84, с. 87-91]. 

Вважаємо таку стадійність зайве докладною, а невіделення стадії 

оскарження як факультативної певною помилкою, і пропонуємо у процедурі 

державної реєстрації фізичної особи підприємцем виділити наступні стадії: 

1) подання документів для державної реєстрації; 2) перевірка поданих 

документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду або відмови в 

державній реєстрації; 3) прийняття адміністративного акту про проведення 

державної реєстрації та здійснення відповідної реєстраційної дії; 

4) оскарження прийнятого рішення про реєстрацію (відмови у реєстрації) 

[170, с. 135]. Варто проаналізувати  кожну зі стадій державної реєстрації 

фізичної особи підприємцем більш детально. 

1 стадія. Подання документів для державної реєстрації.  

Документи можуть подаватися як безпосередньо державному 

реєстратору (чи уповноваженій особі фронт-офісу), так і в електронній формі. 

В першому випадку безпосередньо особа, яка має намір стати 
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підприємцем чи її представник, який діє на підставі доручення чи іншого 

документу, що підтверджує його повноваження, пред'являє державному 

реєстратору документ, що посвідчує особу, та подає у паперовій формі 

наступні документи: 1) заяву про державну реєстрацію фізичної особи 

підприємцем, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи 

платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи 

оподаткування та яка повинна бути підписана заявником особисто; 

2) нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка 

досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою 

діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності, про що складається 

відповідний опис [85, ст. 18]. При цьому документи повинні відповідати 

таким вимогам: 1) мають бути викладені державною мовою та додатково, за 

бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію); 

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від 

руки друкованими літерами); 3) не повинні містити підчищення або дописки, 

закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та 

арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити 

пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; 

4) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні 

бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в 

установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами. 

Необхідно підкреслити, що з 2 листопада 2019 року набрав чинності 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту права власності» [178], що спрямований на запровадження 

дієвих механізмів запобігання рейдерству у сферах державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Окрім посилення відповідальності державних реєстраторів у відповідних 
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сферах державної реєстрації, зміни до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» передбачили низку новел, які суттєво впливають на процедуру 

проведення реєстраційних дій. Зокрема, запроваджено обов’язкове 

визначення державним реєстратором обсягу цивільної дієздатності фізичних 

осіб, перевірка повноважень представника фізичної особи  шляхом перевірки 

певних відомостей, що містяться в реєстрах, автоматизованих інформаційних 

системах Мін’юсту. Так, державний реєстратор має встановити відповідно до 

відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян факт 

народження фізичної особи та відсутність факту її смерті [179, п. 2].  

У разі державної реєстрації підприємцем фізичної особи, яка досягла 

шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але 

не має повної цивільної дієздатності та подання нотаріально засвідченої 

письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки 

та піклування), повноваження батьків дитини перевіряються відповідно до 

відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а інших 

законних представників підтверджуються документами, виданими 

компетентними органами (рішення суду, органу опіки і піклування, тощо).  

Що стосується перевірки повноважень особи діяти від імені іншої 

особи, то законодавством України  закріплено вичерпний перелік документів, 

які можуть бути прийняті на підтвердження повноважень представника, який 

не підлягає розширеному тлумаченню. Таким документом для державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем є нотаріально посвідчена довіреність, 

дійсність якої перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей. 

Також державний реєстратор зобов'язаний  перевірити використання 

спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, 

що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного 

реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів (https://rnb.gov.ua) [179, 

п. 2]. Окрім того, державний реєстратор на виконання вимог частини 2 статті 

14 Закону України “Про державну реєстрацію   юридичних осіб, фізичних 

https://rnb.gov.ua/
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осіб-підприємців та громадських формувань” [85] зобов'язаний встановити 

обсягу повноважень представника, що подає відповідні заяви для цілей 

проведення реєстраційних дій. 

Щодо електронної реєстрації фізичної особи-підприємця слід 

зазначити, що перші реальні кроки діджиталізації процедури державної 

реєстрації  фізичних осіб-підприємців датуються 2016 роком, коли було 

затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи [174], розділом IV якого було передбачено особливості проведення 

державної реєстрації за заявами в електронній формі. Саме з його прийняттям 

стало практично можливим здійснення електронної реєстрації ФОПів  за 

умови  підписання заявником необхідних документів з використанням засобів 

електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, а саме за допомогою 

кваліфікованого цифрового підпису [180, с. 82].  

Відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги” 

кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, 

який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного 

підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа [181, п. 

23 ст. 1]. Згідно з Порядком ведення реєстру чинних, блокованих та 

скасованих сертифікатів відкритих ключів [182] одним із складових такого 

Реєстру є відомості щодо кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг, які й мають право на виготовлення електронного підпису. На 

сьогоднішній день таких суб'єктів 20: АТ КБ “Приватбанк”, Військова 

частина 2428, Генеральний штаб Збройних сил України, Офіс Генерального 

прокурора, Державна казначейська служба України, ДП “Оператор ринку”, 

ДП “Дія”, ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, ДП 

“Українські спеціальні системи”, Інформаційно-довідковий департамент 

ДПС, МВС України, НБУ, АТ “Державний ощадний банк України”, АТ 

“УкрСиббанк”, ТОВ “Алтерсайт”, ТОВ “Арт-мастер”, ТОВ “Інтер-Метл”, 

ТОВ “Центр сертифікації ключів “Укрїна”, Філія “Головний очислювальний 
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центр АТ “Українська залізниця”, ТОВ “ДЕПОЗИТ САЙН” [183]. 

За умови наявності діючого кваліфікованого електронного підпису 

фізичній особі, яка бажає зареєструватися як підприємець, необхідно подати 

заяву про державну реєстрацію в електронній формі через кабінет 

громадянина на Порталі Дія (diia.gov.ua). Для цього необхідно здійснити 

низку кроків: 1) зареєструватися чи авторизуватися (якщо особа вже 

зареєстрована) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою 

електронного підпису; 2) заповнити онлайн-форму (форму 1 згідно з наказом 

Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань [184])  на отримання послуги, вказавши свої 

контактні дані (телефон, адреса, email), обравши  систему оподаткування 

(повну чи спрощену), визначивши, чи буде такий ФОП платником податку на 

додану вартість; 3) завантажити сканкопії необхідних документів; 4) обрати 

види діяльності підприємця згідно до КВЕД; 5) натиснути кнопку "Замовити 

послугу", після чого особу буде перенаправлено на сторінку підписання  

електронної заяви кваліфікованим електронним підписом. Якщо фізичною 

особою було обрано спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до 

спрощеної системи також автоматично надсилається до податкового органу за 

місцем реєстрації особи, а у разі бажання мабутнього ФОПа зареєструватися 

як платник ПДВ - то й уповноваженій особі ДПС для отримання такого 

статусу.  

2 стадія. Державний реєстратор після отримання документів для 

державної реєстрації фізичної особи-підприємця здійснює їх перевірку на 

наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній 

реєстрації. 

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної 

реєстрації, є: 1) подання документів або відомостей не в повному обсязі; 

2) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків 

або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в 

http://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
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паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим інформаційними системами державних органів [85, ст. 

27]. Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, після надходження документів на строк 15 

календарних днів. 

Підставами для відмови у державній реєстрації фізичної особи-

підприємця є такі: 1) документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про 

судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії; 3) не усунуто 

підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 

4) документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації; 5) наявні 

обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені 

законодавством України; 6) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, 

що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа-підприємець; 7) подані 

документи суперечать вимогам законів України. 

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації є 

адміністративним актом і повинно містити посилання на конкретну норму 

(пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час 

оформлення та подання документів, і повинно бути розмішено державним 

реєстратором на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній 

реєстрації [85, ст. 28] та може бути оскаржене заявником в установленому 

законом порядку. 

3 стадія. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови в державній реєстрації державний реєстратор: 1) проводить 

реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за 

відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в 

державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного 

реєстру; 2) формує та оприлюднює на порталі електронних сервісів або з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки 
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з ЄДР про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; 3) оформлює 

таку виписку у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії, 

скріплюючи її своїм підписом та  печаткою державного реєстратора (за 

бажанням заявника або якщо  документи для реєстрації були подані через 

фронт-офіс) [85, ст. 25; 175, розд. 3]. При цьому слід зазначити, що державна 

реєстрація фізичної особи-підприємця повинна бути здійснена протягом 24 

годин з моменту отримання державним реєстратором сканкопій всіх 

необхідних документів [85, п. 1 ч. 1 ст. 26]. 

Окремо у законодавстві України врегульовано питання формування 

реєстраційної справи, яка повинна бути сформована у паперовій формі після  

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань  запису про державну реєстрацію 

фізичної особи-підприємця державним реєстратором, яким здійснено 

зазначені дії. Формування реєстраційної справи передбачає нумерацію 

аркушів у справі, складання внутрішнього опису документів справи, 

засвідчувального напису справи, оправлення справи, оформлення обкладинки 

(титульного аркуша) справи. З метою забезпечення порядку розташування 

документів у реєстраційній справі всі її аркуші, крім аркушів внутрішнього 

опису та засвідчувального напису, нумеруються арабськими цифрами 

валовою нумерацією у правому верхньому куті простим м'яким олівцем 

[185]. 

Щодо електронної реєстрації є певні особливості цієї стадії. Так, після 

успішного підписання заяви державним реєстратором за місцем проживання 

заявника здійснюється її реєстрація в порядку черговості  надходження, у 

тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі, а моментом 

прийняття заяви вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному 

державному реєстрі. За результатом реєстрації заяви заявнику надається код 

доступу до результатів розгляду відповідних документів [174, п.п. 4, 5 розд. 

IV]. 

Результат електронної реєстрації повідомляється заявнику державним 
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реєстратором, який працював з документами, на адресу електронної пошти, 

вказану при оформленні заяви. У раз позитивного рішення вже фізична 

особа-підприємець за допомогою отриманого коду доступу завантажує 

Виписку з Єдиного державного реєстру або у кабінеті громадянина на 

Порталі Дія (diia.gov.ua), або за допомогою онлайн-сервісу отримання 

відомостей із ЄДР (usr.minjust.gov.ua/ua) та роздруковує його. Такий документ 

є повноцінним  і всі державні органи повинні його приймати. У разі 

виникнення будь-яких складнощів щодо використання Виписки необхідно 

звернутися  до чат-бота або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства 

юстиції України за номером: +38 (044) 237 09 96.  

Зазначимо, що за даними Порталу державних послуг за весь час 

існування системи електронної реєстрації фізичних осіб-підприємців в 

Україні було зареєстровано за такою процедурою  2031 осіб, а таймінг склав 5 

днів 11 годин 10 хвилин (з урахуванням того, що законодавчо встановлений 

термін реєстрації для ФОПів  - 24 години [186]. Це свідчить про проблеми 

технічного та мотиваційного характеру, а саме: 1) про відсутність у 

переважній більшості громадян України кваліфікованого електронного 

підпису, не зважаючи на те, що його вартість у середньому по країні не 

перевищує 200 грн. (а досить часто оформлюється і безкоштовно, наприклад, 

для керівників та головних бухгалтерів юридичних осіб-суб'єктів 

господарювання); 2) про фактичну непідготовленість державних реєстраторів 

для роботи з електронними документами, їх досить великою навантаженістю, 

відсутністю фактичного контролю за ефективним використанням такими 

державними службовцями свого робочого часу; 3) про проблеми належного 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації та ін.  

Заслуговує на окрему увагу дослідження особливостей державної 

реєстрації фізичних осіб-підприємців через фронт-офіси, які наразі 

створюються в кожній ОТГ, що стало можливим з прийняттям Порядку 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи [174] і на 

https://diia.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/ua
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утримання яких в державному бюджеті 2020 р. було закладено 150 млн. грн. 

[187]. 

Фронт-офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений 

відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” [158], 

акредитований суб’єкт, що здійснює повноваження виключно в частині 

забезпечення прийняття та видачі документів. При цьому опрацюванням 

документів займатиметься “бек-офіс”, в який інформація направлятиметься 

одразу із декількох “фронтів”. У сфері державної реєстрації  фізичних осіб-

підприємців функції фронт-офісів насамперед полягають у прийнятті заяв 

про реєстрацію фізичної особи підприємцем чи припинення підприємницької 

діяльності ФОПом і видачі відповідної виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. Таким чином, фронт-офіси з 2016 р. здійснюють роль 

«посередника» (проміжної ланки) між заявником та суб’єктом державної 

реєстрації, що дозволяє мешканцям невеликих населених пунктів 

реалізовувати своє право на підприємницьку діяльність, передбачену ст. 42 

Конституції України, не виїжджаючи зі своєї домівки та економлячи час і 

фінанси, оскільки станом на 2020 р. майже 70 % ОТГ країни не мають 

можливість швидко і зручно для людей забезпечити процедуру державної 

реєстрації суб'єктів господарювання [187]. 

Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців в Україні через фронт-

офіси здійснюється за такою процедурою:  

1 стадія. Безпосередньо особа, яка має намір стати підприємцем чи її 

представник, який діє на підставі доручення чи іншого документу, що 

підтверджує його повноваження, пред'являє уповноваженій особі фронт-

офісу документ, що посвідчує особу, та подає у паперовій формі комплект 

необхідних для реєстрації документів. 

2 стадія. Уповноважена особа фронт-офісу реєструє заяву, сканує 

оригінали документів та передає їх на розгляд суб’єкту державної реєстрації 

за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру. 
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Заява та оригінали документів для державної реєстрації зберігаються 

безпосередньо у фронт-офісі. За відповідність електронних копій документів 

для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі 

відповідає уповноважена особа фронт-офісу, яка виготовила електронні копії 

документів [174, розд. 3]. 

3 стадія. Державний реєстратор після отримання сканкопій документів 

для державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 1) здійснює їх 

перевірку на наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмови 

в державній реєстрації; 2) проводить реєстраційну дію (у тому числі з 

урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення 

розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення 

запису до Єдиного державного реєстру; 3) формує та оприлюднює на порталі 

електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг виписки з ЄДР про державну реєстрацію фізичної особи 

підприємцем;  4) оформлює таку виписку у паперовій формі за результатами 

проведеної реєстраційної дії, скріплюючи її своїм підписом та  печаткою 

державного реєстратора,  та невідкладно передає її до фронт-офісу [85, ст. 25; 

174, розд. 3]. При цьому слід зазначити, що державна реєстрація фізичної 

особи-підприємця повинна бути здійснена протягом 24 годин з моменту 

отримання державним реєстратором сканкопій всіх необхідних документів 

[85, п. 1 ч. 1 ст. 26]. 

4 стадія. Видача оригіналу виписки з ЄДР про реєстрацію фізичної 

особи-підприємця заявнику. 

5 стадія. Надсилання уповноваженою особою фронт-офісу оригіналів 

документів державному реєстратору протягом 3 робочих днів з дня її 

проведення. У разі відмови у державній реєстрації такі документи, 

зберігаються фронт-офісом упродовж 3 років [174, розд. 3]. 

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 р. № 3267/5 

[185] деталізує цю стадію. Так, передача реєстраційної справи або документів 
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для долучення до реєстраційної справи суб’єкту, що забезпечує зберігання 

реєстраційних справ, здійснюється уповноваженою особою фронт-офісу, що 

забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для 

державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення 

відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або 

нарочно за описом. Опис має містити відомості про реєстраційний номер 

справи із зазначенням кількості аркушів, прізвища, імені та по батькові 

уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та 

видачу документів, поданих для державної реєстрації, який передає зазначену 

реєстраційну справу, та повне найменування відповідного фронт-офісу. Опис 

підписується  уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував 

прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної 

реєстрації, та скріплюється власною печаткою такої особи. Факт надходження 

реєстраційної справи фіксується у журналі обліку надходження (вибуття) 

реєстраційних справ, а факт долучення документів до реєстраційної справи 

фіксується у внутрішньому описі реєстраційної справи. 

Посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного 

суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у день отримання 

реєстраційної справи приймає її на облік у журналі обліку надходження 

(вибуття) реєстраційних справ, а також за допомогою програмних засобів 

ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру. У разі 

виявлення невідповідностей між документами, що були отримані посадовою 

особою із зберігання реєстраційних справ, та описом до них така посадова 

особа зазначає про це в описі та не пізніше наступного робочого дня 

звертається до відповідного фронт-офісу, що здійснювали передачу 

реєстраційної справи чи документів, з вимогою про надання в повному обсязі 

документів [185, розд. VI]. 

Таким чином, можна констатувати, що, на відміну від загального 

порядку державної реєстрації, реєстрація через фронт-офіси збільшує 

кількість стадій реєстрації з 4 до 6 [188]. 
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4 стадія (6-та при реєстрації через фронт-офіси). Оскарження 

(факультативна) відбувається відповідно до Порядку розгляду скарг у сфері 

державної реєстрації [175] спеціально створеною Колегію з розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної 

реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції [151]. 

Як слушно зазначає Д. В. Лученко, у відносинах суб’єктів публічно-

владних повноважень і приватних осіб важливого значення набуває належна 

реалізація права на оскарження рішень, дій або бездіяльності вказаних 

суб’єктів. Саме через механізм оскарження приватні особи, які перебувають 

чи можуть перебувати у правовідносинах з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими 

владними суб’єктами, здатні домогтися скасування чи визнання 

протиправним певного рішення, дії чи бездіяльності. У свою чергу вплив, 

який чинять приватні особи на суб’єктів публічно-владних повноважень 

через механізм оскарження, має й більш широке значення. Зокрема, за його 

допомогою відбувається «зворотний» зв’язок суспільства і держави, 

корегуються певні рішення суб’єктів публічно-владних повноважень, їх 

правозастосовна практика, що сприяє забезпеченню верховенства права і 

демократії в країні [189, с. 6]. 

Предметом адміністративного оскарження є рішення, дії або 

бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 

територіальних органів Мін’юсту, а підставою - відповідна скарга, розгляд 

якої  здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами у межах 

компетенції, визначеної законом. 

 Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства 

юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у 

письмовій формі та має містити:  

1) найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних 
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осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга 

подається представником; 

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми 

законодавства, порушені на думку скаржника; 

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 

4) відомості про наявність чи відсутність судового спору з 

порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування 

оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного 

реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;  

5) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати 

складення скарги [85, ч. 5 ст. 34].  

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії 

документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за 

наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - 

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого 

представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому 

порядку. 

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації подається представником скаржника, до такої 

скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його 

повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку. 

Міністерство юстиції України розглядає скарги: 1) на проведені 

державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі 

реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення); 2) на рішення, дії 

або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. У 

свою чергу, територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає 

скарги: 1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну 

дію), дії або бездіяльність державного реєстратора; 2) на дії або бездіяльність 

суб’єктів державної реєстрації [85, ч. 2 ст. 34]. 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта 
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державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України 

та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня 

прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи 

могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю 

[85, ч. 3 ст. 34]. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства 

юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України 

протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, 

або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав 

відповідною дією чи бездіяльністю. 

У разі, якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки 

діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також 

залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його 

територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення 

скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду 

та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів. 

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання 

Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі 

надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку 

від скаржника поштового відправлення із скаргою, зазначена відділенням 

поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або 

на конверті. У разі, якщо останній день строку для подання скарги припадає 

на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший 

робочий день, що настає за вихідним або святковим днем [85, ч. 4 ст. 34]. 

Скарга у сфері державної реєстрації реєструється у день її надходження 

до Мін’юсту чи відповідного територіального органу відповідно до вимог 

законодавства з організації діловодства у державних органах за умови 

підписання її скаржником, зокрема з використанням кваліфікованого 

електронного підпису. Копії документів, що додаються до скарги у сфері 

державної реєстрації в електронній формі, виготовляються шляхом 
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сканування з обов’язковим накладенням відповідним скаржником 

кваліфікованого електронного підпису. 

Скаржник може відкликати подану ним скаргу у сфері державної 

реєстрації до прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом 

рішення щодо неї. Відкликана скарга у сфері державної реєстрації 

залишається без розгляду [175, п. 3]. 

Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, 

встановлені Законом України “Про звернення громадян”, а саме у термін не 

більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують 

додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня 

їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник 

встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 

особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у такому зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На 

обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути 

скорочено від встановленого цією статтею терміну [63, ст. 20]. 

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються 

постійно діючі Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що на 

сьогоднішній момент діють на підставі Положення про Колегію з розгляду 

скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів 

державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 9 січня 2020 р. 

№ 71/5 [151]. 

Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері 

державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації 

на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме: 

а) оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом; 

б) наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з 
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такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або 

затвердження мирової угоди сторін; в) наявність інформації про судове 

провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого 

самого предмета і тієї самої підстави; г) наявність рішення Мін’юсту чи його 

територіального органу з такого самого питання; д) здійснення Мін’юстом чи 

його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від 

того самого скаржника; е) подання скарги особою, яка не має на це 

повноважень; є) закінчення встановленого законом строку подачі скарги; 

ж) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту 

чи його територіального органу [175, п. 5]. Якщо під час розгляду скарги 

встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи 

відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з 

дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із 

зазначенням мотивів такої відмови. Рішення про відмову у задоволенні 

скарги у сфері державної реєстрації з підстави оформлення її без дотримання 

вимог, визначених законом, не позбавляє скаржника права на повторне 

звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку - протягом 

одного року з моменту прийняття рішення, що оскаржується, але не пізніше 

одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням [63, 

ст. 17]. 

Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації встановлено 

наявність підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний 

територіальний орган пересилає її не пізніше п’яти днів з дня реєстрації 

Мін’юсту чи іншому територіальному органу з використанням системи 

електронного документообігу, про що повідомляється скаржнику ы не 

пізніше наступного наступного робочого дня пересилається у паперовій 

формі. 

У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації  не 

виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її 

за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здійснює 
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колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) 

порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, 

суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що 

оскаржуються. У разі встановлення наявності очевидних порушень закону в 

рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів 

державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги 

здійснюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально (т.з. 

одноособовий порядок) [175, п. 8]. 

Під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст чи 

відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими 

обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її 

об’єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в  

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та 

громадських формувань, у разі необхідності витребовує документи 

(інформацію) і вирішує: 1) чи мало місце рішення, дія або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального 

органу Мін’юсту; 2) чи було оскаржуване рішення, дія або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального 

органу Мін’юсту прийнято, вчинено на законних підставах; 3) чи належить 

задовольнити скаргу у сфері державної реєстрації або відмовити в її 

задоволенні; 4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси 

скаржника іншим способом, ніж визначено ним у скарзі у сфері державної 

реєстрації; 5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають 

з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або 

бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню. 

Для розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально Мін’юст 

чи відповідний територіальний орган запрошує скаржника, державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіальний орган Мін’юсту, 

рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших 

заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або 
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встановлених відповідно до відомостей реєстрів. Відсутність 

вищеперелічених осіб під час колегіального розгляду скарги не є перешкодою 

для її розгляду. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації колегіально під час 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону 

України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, проводиться з 

урахуванням обмежень, встановлених відповідним рішенням Кабінету 

Міністрів України [175, п. 10]. 

Повідомлення про день розгляду скарги Колегією повинно бути 

доведено до відома заінтересованих осіб своєчасно, але не пізніше ніж за два 

дні до дня розгляду скарги  шляхом розміщення оголошення на офіційному 

веб-сайті Мін’юсту та додатково одним з таких способів: 1) телефонограмою 

(якщо номер телефону зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, 

повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних 

джерел); 2) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти 

зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, доданих до неї документах, 

повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних 

джерел) [175, п. 11]. 

У разі повідомлення особами, що беруть участь у розгляді скарги у 

сфері державної реєстрації колегіально, про наявність судового спору між 

тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які 

зазначено у відповідній скарзі, такі особи подають колегії засвідчену копію 

відповідного судового рішення [175, п. 12]. 

Розгляд Колегією скарги у сферах державної реєстрації здійснюється в 

такій послідовності: 1) доповідь посадової особи Мін'юсту чи відповідного 

територіального органу по суті скарги у сферах державної реєстрації, 

відповіді на питання Колегії; 2) надання усних пояснень особами, 

запрошеними для розгляду відповідної скарги у сферах державної реєстрації 

колегіально; 3) обговорення Колегією скарги у сферах державної реєстрації; 

4) винесення співголовою Колегії на голосування проекту рішення за 

результатом колегіального розгляду скарги у сферах державної реєстрації; 5) 
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голосування Колегією за результатом розгляду скарги у сферах державної 

реєстрації [151, п. 4 розд. ІІІ]. 

За результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації 

колегіально колегія формує висновок про те, чи: 1) встановлено наявність 

порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, 

суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту; 2) підлягає 

скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи 

частково (з обов’язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття 

Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених 

законом [175, п. 13]. 

Висновок Колегії має містити: а) дату та місце проведення засідання 

Колегії; б) склад Колегії, що здійснював розгляд скарги у сферах державної 

реєстрації, та результати голосування ("за", "проти" чи "утримався"); 

в) реквізити та суть скарги у сферах державної реєстрації; г) рекомендації 

щодо задоволення (відмови у задоволенні) скарги у сферах державної 

реєстрації; д) мотиви рішення Колегії у стислому викладенні; е) мотиви 

рішення Колегії у розгорнутому викладенні, зокрема відомості про наявність 

(відсутність) обставин, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги 

у сферах державної реєстрації, та відомості про наявність (відсутність) 

порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, 

суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що 

оскаржуються [151, п. 10 розд. ІІІ]. Висновок Колегії підписують усі члени 

Колегії, що здійснювала розгляд відповідної скарги у сферах державної 

реєстрації. 

За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, у тому 

числі колегіально,  Міністерство юстиції України та його територіальні 

органи приймають мотивоване рішення про:  

1) відмову в задоволенні скарги; 

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття 

рішення про: а) скасування реєстраційної дії, скасування рішення 
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територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за 

результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення 

територіального органу Міністерства юстиції; б) проведення державної 

реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації, зупинення 

розгляду документів; в) виправлення технічної помилки, допущеної 

державним реєстратором; г) про усунення порушень, допущених державним 

реєстратором з визначенням строків виконання наказу; д) тимчасове 

блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру; 

е) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного 

реєстру; є) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи 

територіального органу Міністерства юстиції України; ж) направлення до 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України 

подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю [85, ч. 6 ст. 34]. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менше половини від персонального складу Колегії.  У разі 

рівного розподілу голосів голос співголови Колегії є вирішальним [151, п.  10 

розд. ІІІ]. 

Міністерство юстиції України та його територіальні органи 

відмовляють у задоволенні скарги, якщо: 

1) скарга оформлена без дотримання вимог, встановленим 

законодавством України; 

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом 

скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної 

юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом 

проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено 

наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи; 

3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про 

відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання 
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позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін; 

4) у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із 

спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої 

підстави; 

5) є рішення цього органу з такого самого питання; 

6) в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання від 

цього самого скаржника; 

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень; 

8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги; 

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції 

органу; 

10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства 

юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства [85, ч. 8 

ст. 34]. 

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом чи 

відповідним територіальним органом рішення про задоволення скарги у 

сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні засвідчені в 

установленому законодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи 

його територіального органу, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації колегіально) розміщуються на офіційному веб-

сайті Мін’юсту чи відповідного територіального органу, а їх копії, засвідчені 

в установленому законодавством порядку разом із супровідним листом 

надсилаються скаржнику [175, п. 14] 

Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації буде 

визнано за необхідне проведення правоохоронними органами перевірки 

зазначених у відповідній скарзі обставин, Мін’юст чи відповідний 

територіальний орган надсилає відповідні відомості правоохоронним органам 

для проведення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції 

відповідних заходів реагування щодо припинення порушення закону [175, п. 

15]. 
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У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації 

адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого 

передбачена ст. 166-11 КУпАП, Мін’юст чи відповідний територіальний 

орган складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, 

визначеному Мін’юстом. При цьому державний реєстратор, уповноважена 

особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з дня 

отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в 

установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту чи його 

територіального органу, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного 

територіального органу для складення протоколу про адміністративне 

правопорушення [175, п. 15]. 

Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до 

суду. У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами розгляду 

скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст забезпечує повторний розгляд 

такої скарги. У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення 

скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст не пізніше наступного робочого 

дня з дня надходження судового рішення також забезпечує внесення 

відповідних відомостей до ЄДР відповідно до закону [175, п. 17]. 

Отже, процедура державної реєстрації фізичної  особи підприємцем – 

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. 
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2.3. Порядок припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця 

 

 

Останні роки Україна демонструє стрімкі успіхи у полегшенні ведення 

бізнесу. Так, за даними  Ease of Doing Business Index, у 2012 р. Україна 

посідала 152 місце у світовому рейтингу, у 2013 - 137, у 2014 - 112, у 2015 - 

96, у 2016 - 83, у 2017 - 80, у 2018 - 76, у 2019 - 71. За результатами 2020 р. 

наша держава обіймає 64 місце [190].  

Безумовно, такий прогрес є свідченням позитивних змін, пов'язаних у 

тому числі і з оптимізацією процедури припинення підприємницької 

діяльності суб'єктів господарювання.  Наразі Україна за критерієм 

“реєстрація бізнесу” посідає 61 місце [191]. Фізична особа-підприємець, 

звернувшись до державного реєстратора із заявою про припинення 

підприємницької діяльності, отримує відповідний адміністративний акт за 24 

години, а при наявності електронного цифрового підпису перестати бути 

підприємцем можливо за лічені хвилини. На порталі “Дія” у вкладці 

“Закриття ФОП” взагалі вказано строк - 2 хвилини, але зазначено, що “строк 

закриття у податковій залежить від вашого виду діяльності” [192].  

Як слушно зазначає О. С. Дніпров, сьогодні в Україні спостерігається 

активний розвиток насамперед електронного уряду, зокрема запровадження 

більш досконалих систем електронного документообігу з використанням 

електронного цифрового підпису, надання послуг громадянам і бізнесу за 

допомогою Центрів надання адміністративних послуг, системи «єдиного 

вікна» тощо. Проведена адміністративна реформа сприяла активізації цих 

процесів. Однак, чим потужніші темпи розвитку електронного уряду, чим 

більше говориться першими особами держави про важливість і необхідність 

впровадження електронного урядування, тим більша відповідальність 

полягає на кожного з тих, хто причетний до цих процесів  [193, с. 287].  
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Саме тому необхідно приділити посилену увагу аналізу дій державного 

реєстратора при припиненні підприємницької діяльності фізичної особи-

підприємця, оскільки від його компетентності, неупередженості та 

сумлінності залежить ефективність контрольних заходів на стадії припинення 

підприємницької діяльності такого суб'єкта.  

По-перше, наголосимо, що перед сучасною наукою адміністративного 

права та  Верховною Радою України на сьогоднішній день стоять дві групи 

взаємопов’язаних завдань: 1) максимально спростити адміністративний 

порядок припинення підприємницької діяльності, зробити відповідні 

адміністративні процедури прозорими, зрозумілими, послідовними, 

ефективними, скоротити їх термін; 2) разом з представниками інших галузей 

права виробити механізм запобігання зайняття фіктивним підприємництвом 

[10, с 167]. 

По-друге, акцентуємо на тому факті, що наявність адміністративно-

правової складової в ліквідаційних процедурах  не викликає сумніву і 

визнається представниками цивільної і господарської галузевих правових 

наук [194; 195; 196; 197; 198; 199], оскільки, за слушним зауваженням 

О. М. Вінник, «забезпечуючи можливість вияву приватної ініціативи та 

вибору її форми, необхідно виключити можливість зловживань з боку 

несумлінних та/або економічно сильніших учасників господарського життя 

шляхом встановлення відповідних обмежень, обов’язків, заборон. Попри 

критичне ставлення до державного регулювання, учасники господарського 

життя (принаймні, переважна їх більшість) зацікавлені діяти за певними, 

заздалегідь встановленими правилами, що забезпечує їм і визначеність їх 

правового становища, і легальні можливості захисту прав та законних 

інтересів у разі порушення останніх з боку  інших учасників ринкових 

відносин. Поширення серед підприємців та деяких науковців думки про 

надмірність державного регулювання  в Україні не відповідає дійсності: про 

що свідчить … порівняльний аналіз ступеня ґрунтовності регулювання 

корпоративних відносин в Україні та країнах з традиційно розвиненими 
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ринковими відносинами. Отже, справа не стільки в ступені державного 

регулювання, скільки в стабільності, обґрунтованості та доцільності тих 

правил, що встановлюються в сфері економіки. Однак дієвість таких правил і 

відповідно – ефективність економіки  та її елементів (в т.ч. суб’єктів 

господарювання) залежить від забезпечення державою стабільності цих 

правил, їх продуманості та зваженості, чіткості та недвозначності їх 

положень»  [194, с. 175].  

На важливості врегулювання процедур припинення підприємницької 

діяльності акцентує і Концепція вдосконалення державного регулювання 

господарської діяльності, затверджена Указом Президента України від 

03.09.2007 р., зазначаючи, що «вирішення потребують питання, пов'язані з 

припиненням суб'єктів господарювання, зокрема, щодо забезпечення 

спрощення та прозорості цієї процедури; зменшення  можливості зловживань 

із майном під час припинення  суб'єктів господарювання, зниження 

адміністративних бар'єрів, спрощення порядку здійснення  під час 

припинення суб'єктів господарювання відповідних заходів контролюючими 

органами» [200, п. 7 розд. 4]. Концепція адміністративної реформи в Україні 

[113] чітко вказує на необхідності законодавчого врегулювання таких 

відносин, а проект Закону України “Про адміністративну процедуру” 

покликаний врегулювати відносини органів виконавчої влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені 

здійснювати публічно-владні управлінські функції, з особами щодо 

прийняття та виконання адміністративних актів [28, ч. 1 ст. 1], у тому числі у 

сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. 

По-третє, зазначимо, що власне інститут державної реєстрації 

створення та припинення суб'єктів господарювання є інститутом 

адміністративного права, а отже може бути розглянутий за допомогою 

алгоритму аналізу адміністративних процедур. 

Правові норми, що регламентують здійснення державної реєстрації 
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припинення підприємницької діяльності ФОП в Україні,  складаються із: 

1) матеріальних норм цивільного і господарського права, що 

закріплюють обов'язковість державної реєстрації ФОПів. Так, відповідно до 

Цивільного кодексу України, до підприємницької діяльності фізичних осіб 

застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку 

діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не 

випливає із суті відносин [172, ч. 2 ст. 51], а, отже, підприємницька діяльність 

ФОПа припиняється з моменту внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань.  Схожа норма міститься і у Господарському кодексі 

України, відповідно до ст. 59 якого припинення суб’єкта господарювання 

здійснюється відповідно до закону  [173]. 

2) адміністративно-правових норм, що встановлюють цілі, завдання, 

функції, принципи процедури державної реєстрації, правовий статус їх 

учасників (розглянуті нами у попередньому підрозділі цієї роботи). 

3) адміністративно-процедурних норм, що безпосередньо 

визначають порядок дій державного реєстратора при реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця [85, ст. 14, 15, 18, 25-

30, 32-34, 34-1; 174; 175; 151], які як раз і є предметом нашого дослідження. 

Метою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

ФОП є: 1) позбавлення  фізичної особи статусу підприємця; 2) перевірка 

законності певних фактів, дій, припинення прав та обов'язків певного 

підприємця, і в такий  спосіб захист прав і законних інтересів інших 

приватних осіб та держави; 3) отримання відомостей державного 

статистичного обліку для здійснення заходів регулювання економіки; 

4) надання всім учасникам господарського обігу, органам державної влади та 

місцевого самоврядування інформації про зареєстрованих суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

Стадіями процедури припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця є наступні: 1) подання документів для державної 
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реєстрації припинення; 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). 

1 стадія. Слід відразу ж звернути увагу, що на сьогоднішній день для 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

- підприємця (у порівнянні з попередніми періодами) звужена кількість 

суб'єктів звернення: 1) це сама фізична особа-підприємець - у  разі державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця за її рішенням;; 2) або державний орган, родичі (чоловік, 

дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної 

особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у 

зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням 

померлою [85, ч. 4 чт. 18].  

Документами, на підставі яких проводиться державна реєстрація 

припинення підприємницької діяльності ФОП, є: 

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця за її рішенням; 

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у 

зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням 

померлою [85, ч. 4 чт. 18]. 

У зв'язку з цим виникає декілька питань. По-перше, чи вважати 

процедуру припинення підприємницької діяльності ФОП на підставі судового 

рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою  втручальною 
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адміністративною процедурою? По-друге, а що робити з фізичними особами-

підприємцями, які реально відповідають сукупності ознак, при наявності 

яких можливо визнання такої особи банкрутом на підставі нового Кодексу 

України з процедур банкрутства [201], який почав діяти з жовтня 2019 р.,  але 

при цьому не згодні на застосування щодо них процедури банкрутства, а це 

можливо лише за наявності згоди такої фізичної особи? По-третє, примусової 

ліквідації суб'єкта господарювання-фізичної особи з інших підстав, окрім 

неплатоспроможності, тепер взагалі в Україні нема? По-четверте, як 

вирішуються в усіх перелічених випадках питання забезпечення публічного 

інтересу? Зрозуміло, що відповіді на ці питання лежать поза межами нашого 

дослідження, але все ж таки питання необхідно піднімати. 

Стадії 2, 3, 4 повністю збігаються із процедурою реєстрації фізичної 

особи підприємцем, яка була детально розглянута нами у попередньому 

підрозділі цієї роботи, а тому зупинимося на аналізі роботи Колегії 

Міністерства юстиції України з розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

за період з 16 січня 2020 р. (моменту створення) по 29 грудня 2020 р.  

Так, за весь час існування Колегією  було проаналізовано 2 694 кейси, з 

яких: 1 104 - задоволено, 1 590 - відмовлено по суті (за результатом 

колегіального розгляду), 0 - відмовлено без допуску до розгляду [152]. Як 

наголошує заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга 

Оніщук, «у переважній більшості кейсів (близько 58 %) Колегія не 

встановлювала наявності очевидних, грубих порушень закону в рішеннях чи 

діях державного реєстратора. І навіть у тих 42 % скарг, які було задоволено, 

далеко не завжди були підстави говорити про «реєстраційне» рейдерство, 

адже кейси, які містять очевидні, грубі порушення закону, як правило, 

розглядаються Мін’юстом в одноособовому порядку» [202]. 

Механізм одноособового розгляду скарг дозволив Мінюсту оперативно 

реагувати і давати рішучу відсіч рейдерським атакам, які відбуваються в 

реєстрах. У разі встановлення наявності очевидних порушень закону в 

рішеннях або діях державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації 
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Міністерство юстиції України як уповноважений суб'єкт публічного 

адміністрування у сфері державної реєстрації  має можливість у найкоротші 

терміни (протягом доби)  задовольнити скаргу, відновивши порушені права 

фізичних або юридичних осіб. Звісно ж, такий алгоритм розгляду можна 

застосувати не для всіх скарг, адже основний масив звернень, які надходять 

до Офісу протидії рейдерству, потребує ґрунтовного колегіального аналізу. 

Кейси, які містять очевидні, грубі порушення закону, обліковуються 

Мін'юстом окремо, оскільки вони розглядаються в одноособовому порядку. 

Протягом 2020 р. за такою процедурою  було задоволено 49 скарг у сфері 

державної реєстрації (41 - щодо бізнесу і 8 - стосовно нерухомості), 19 з яких 

— це кейси, в яких містилися повідомлення про так звані зломи електронних 

ключів доступу до реєстрів. Вирішити проблему зломів електронних ключів 

доступу до реєстрів вдалося завдяки засобу додаткової ідентифікації 

користувача. Цей механізм, який унеможливлює будь-які несанкціоновані 

втручання в роботу реєстрів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) було 

запроваджено в листопаді 2020 року  і вже з 12 грудня вона стала 

обов’язковою для всіх фахівців, які здійснюють повноваження у сфері 

державної реєстрації бізнесу. Саме завдяки заходам із посилення безпеки 

даних ЄДР з листопада 2020 року жодного повідомлення про факт злому 

електронного ключа реєстратора до Мін'юсту не надійшло [202]. 

Необхідно підкреслити, що жодного випадку, коли б суб'єкти звернення 

були позбавлені можливості захистити свої майнові чи корпоративні права в 

Міністерстві юстиції України через формальні процедурні перепони, не було.  

Тобто скаржники взагалі не отримували рішення Міністерства юстиції про 

відмову через те, що, скажімо, «відсутня інформація про наявність чи 

відсутність судового спору». При цьому всі накази за результатами аналізу 

кейсів були опубліковані у відповідному розділі на офіційному вебпорталі 

Мін’юсту. 
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За напрямами державної реєстрації серед розглянутих кейсів 

статистичні пропорції наступні: 2118 скарг щодо нерухомого майна та 576 - 

стосовно бізнесу. Таке співвідношення кореспондується із загальною 

кількістю проведених реєстраційних дій. Так, в 2020 році у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРП) було проведено 5 250 465 

реєстраційних дій, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) - 1 163 467. Для 

порівняння: у 2019 році в ДРП було проведено 5 347 956 реєстраційних дій, а 

в ЄДР - 1 510 865 [152]. 

Як бачимо, безумовним лідером за напрямами державної реєстрації є  

нерухомість. Крім того загальна статистична «картина» сфери державної 

реєстрації свідчить про те, що  попри усі виклики 2020-го, кількість 

реєстраційних дій порівняно з 2019-м кардинально не змінилася, хіба що 

активність напряму державної реєстрації бізнесу дещо знизилась, приблизно 

на 23 %. При цьому кількість реєстраційних порушень у 2020 році суттєво 

скоротилася. В 48 % рішень Колегії про відмову в задоволенні скарги було 

констатовано, що оскаржувані дії (рішення) державних реєстраторів 

проведенні відповідно до законодавства. Для прикладу: у 2019-му відмов з 

таких мотивів було втричі менше — всього 17 % [202]. 

У 2020 році Мін’юст анулював доступ до реєстрів 101 суб’єкту: 83 

державним реєстраторам та 18 нотаріусам, які допустили грубі порушення 

законодавства. Майже у 80% випадків така жорстка санкція була застосована 

за результатами розгляду реєстраційних кейсів: було анульовано доступ до 

реєстрів 64 реєстраторам і 15 нотаріусам. У решті випадків рішення про 

анулювання доступу до реєстрів Міністерство юстиції України прийняло за 

результатами проведення камеральних перевірок державних реєстраторів чи 

суб’єктів державної реєстрації. Йдеться про 22 анулювання: цей захід було 

застосовано щодо 19 реєстраторів і 3 нотаріусів. Якщо порівняти ці цифри із 

загальною кількістю фахівців, які працюють у сфері державної реєстрації, то 
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маємо таке відсоткове співвідношення: 0,3 % анулювання доступу до реєстрів 

у нотаріусів і 5,1% - у державних реєстраторів [202]. 

Дуже важливим моментом, який безпосередньо не стосується 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця, але стосується загального порядку анулювання статусу 

фізичної особи-підприємця, є процедура припинення реєстрації такого 

суб'єкта господарювання як платника податків з доходів, отриманих від 

підприємницької діяльності (єдиного податку або податку на прибуток, 

податку на додану вартість (якщо ОП було зареєстровано у такій якості), 

єдиного соціального внеску (за найманих працівників та ін.). 

Такий обов'язок виникає у вже колишнього підприємця після державної 

реєстрації припинення його підприємницької діяльності  повинен бути 

виконаний на протязі 10 діб шляхом звернення до Державної податкової 

інспекції за місцем реєстрації платника податків, подання ліквідаційних звітів  

та виконання інших передбачених законодавством дій. 

Отже, можна констатувати, що саме на цій стадії припинення 

реалізується така мета як перевірка законності певних фактів, дій, 

припинення прав та обов'язків певного підприємця, і в такий  спосіб захист 

прав і законних інтересів інших приватних осіб та держави, що дозволяє 

вести мову про контрольне провадження. 

В Концепції адміністративної реформи в Україні  чітко наголошується 

на необхідності встановлення і регламентації таких взаємовідносин 

громадян, у яких кожній людині має бути гарантовано реальне додержання і 

охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також 

ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушення  [113, п. 2 

р. V].  Перспективне адміністративно-процедурне законодавство України, 

розуміючи особливу роль контролю у забезпеченні балансу публічних і 

приватних інтересів у суспільстві, приділяє увагу врегулюванню 

контрольних проваджень як різновиду адміністративних проваджень [28, 

ст. ст. 33, 67]. 
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Аналізуючи зміст поняття «контроль», необхідно, передусім, 

звернутися до його етимології і тлумачень у довідковій літературі та 

адміністративно-правовій доктрині. 

У словниках контроль визначається як: 1) управління, керування, 

керівництво; 2) контроль, перевірка, нагляд; 3) стриманість, самовладання; 

4) регулювання; 5) важелі управління [203, с. 233];  1) перевірка відповідності 

контрольованого об’єкта встановленим вимогам; 2) перевірка, облік 

діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось [73, с. 451];  

перевірка виконання законів, рішень тощо, яка є однією із найважливіших 

функцій публічного управління [125, c. 323];  спосіб забезпечення законності 

в а державному управлінні, сутність якого полягає в спостереженні за 

функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкту; отриманні 

об’єктивної і достовірної інформації про стан законності і дисципліни; 

вживанні заходів по попередженню і усуненню порушень законності і 

дисципліни, виявленні причин і умов, які сприяють правопорушенню; 

вживанні заходів по притяганню до відповідальності винних осіб [204, 

с. 291]; основний спосіб забезпечення законності та дисципліни в державі й 

водночас найважливіша функція держави [18, с. 181] 

В чинному законодавстві України немає єдиного визначення терміну 

«контроль», що може бути пояснено різними баченнями сутності контролю та 

різним розумінням окремих аспектів контролю вченими та законодавцями 

України Які визначають контроль як: форму реалізації повноважень 

державних органів, або ж засобі у механізмі стримувань і противаг у 

діяльності державних органів і функціях громадянського суспільства 

(В. М. Гаращук) [205, с. 8]; об'єктивну функціональну діяльність, яку держава 

здійснює з метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань, 

прийнятих рішень та їх правомірності (О. Ф. Андрійко) [206, с. 16]; основний 

засіб забезпечення законності (С В. Ківалов та Л. Р. Біла-Тіунова)  [34, с. 63];  

систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, 

дотримання державної дисципліни й правопорядку, що полягає у втручанні 
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суб’єктів контролю в оперативну діяльність підконтрольних суб’єктів, у 

зупиненні або скасуванні адміністративних актів, застосуванні заходів 

примусу щодо підконтрольних посадових осіб (Т. О. Коломоєць) [39, c. 236];  

організаційно-правовий спосіб забезпечення законності й дисципліни, що 

характеризується спостереженням і перевіркою правомірності діяльності 

об’єкта контролю та фактичної відповідності тих чи інших дій вимогам 

чинного законодавства з можливістю втручання в оперативно-господарську 

діяльність для усунення виявлених недоліків з можливістю притягнення 

порушників до відповідальності (В. К. Колпаков, 

О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко) [61, с. 283]; функція органу 

установи і організації або уповноваженої посадової особи, в обов'язки яких 

входить застосування контрольних повноважень і встановлення 

відповідальності осіб, у випадках виявлення фактів відхилення (невиконання) 

від завдань та мети, за наявності наданої достатньо мотивації, ресурсів, а 

також засобів їх досягнення (А. О. Селіванов) [25, с. 445]. 

Особливостями, притаманними всім контрольним провадженням, 

виступають: 1) різноманіття суб’єктів, які здійснюють контрольні 

повноваження (органи держави та їх посадові особи, об’єднання громадян, 

органи місцевого самоврядування); 2) переважна кількість суб’єктів 

контрольних повноважень наділені широким колом контрольних 

повноважень, включаючи право втручання в оперативну діяльність 

підконтрольного суб’єкта; 3) безпосереднім об’єктом контрольних 

правовідносин виступає діяльність підконтрольних суб’єктів; 4) у 

контрольних провадженнях юридичні факти поодинці не мають юридичної 

сили і виступають тільки у виді фактичного (юридичного) складу – 

органічної сукупності декількох життєвих обставин; 5) контрольно-

процедурні норми не містять вичерпного переліку засобів збереження і 

передачі інформації, що містить докази (у контрольному процесі відомості 

про фактичні обставини можуть бути отримані з будь-якого законного 

джерела); 6) офіційне документальне закріплення результатів контрольної 
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діяльності здійснюється у правових актах – документах, які одночасно можна 

віднести як до категорії правозастосовних (таких, які є результатом реалізації 

державно-владних повноважень компетентних контрольних органів), так і до 

категорії правоохоронних актів (що містять правову оцінку діяльності 

підконтрольного суб’єкта [207, с. 97]. 

Стосовно самої процедури зняття колишнього ФОПу з обліку як 

платника податків, наголосимо, що після державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у 

контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала 

доходи від провадження підприємницької діяльності. 

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від 

провадження підприємницької діяльності, повинна закрити усі рахунки, 

відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування 

коштів на вимогу фізичних осіб), та в установлені строки подати 

відповідному контролюючому органу: а) повідомлення за формою № 20-ОПП 

з оновленою інформацією про закриття об’єкта оподаткування (у разі 

наявності), протягом 10 робочих днів після його закриття; б) декларацію за 

останній базовий податковий (звітний) період [208]. 

Фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких 

починаючи з 01.01.2017 р. до ЄДР внесено запис про припинення 

підприємницької діяльності, подають ліквідаційні податкові декларації про 

майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі 

оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем 

закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до 

останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня 

проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

Фізичні особи, які застосовували спрощену систему оподаткування, подають 

податкові декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому 

проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, 
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наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 

Податкового кодексу України [209], протягом 40 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

Звіт про ЄСВ із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім 

звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до 

дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, 

платниками ЄСВ ФОП, в тому числі ФОП – платниками єдиного податку, 

подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності. Останнім періодом, за 

який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня 

закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації 

припинення. Сплачується єдиний внесок протягом 10 календарних днів після 

граничного строку подання Звіту з ЄСВ із зазначенням типу форми 

«ліквідаційна»  [209]. 

Дані про зняття з реєстрації ФОП як платника податків та як платника 

ЄСВ передаються контролюючим органом до ЄДР та оприлюднюються на 

порталі електронних сервісів ЄДР і тільки після цього можна вважати 

процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи-

підприємця завершеною. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Запропоновано під адміністративно-правовим статусом 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. Уповноваженими 

суб’єктами публічної адміністрації в цій сфері є: а) Міністерство юстиції 

України та його структурний підрозділ – Департамент державної реєстрації 
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та нотаріату; б) державні реєстратори виконавчих органів міських рад і 

районних державних адміністрацій; в) нотаріуси. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Визначено, що і процедура державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем, і процедура припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця 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 
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адміністративного акта про проведення державної реєстрації та здійснення 

відповідної реєстраційної дії; 4) оскарження прийнятого рішення про 

реєстрацію (відмову в реєстрації).  
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід адміністративно-процедурного регулювання 

державної реєстрації фізичних осіб – підприємців та можливі шляхи його 

запозичення в Україні 

 

 

Пошук оптимального варіанта адміністративно-правового регулювання 

підприємницької діяльності з метою забезпечення балансу публічних і 

приватних інтересів обумовлює аналіз сучасного досвіду закордонного 

адміністративно-правового регулювання порядку створення та діяльності 

таких суб’єктів господарювання за двома напрямками: 1) загального 

регулювання адміністративних процедур за кордоном; 2) безпосередньо 

реєстраційних процедур у різних країнах.  

Відразу наголосимо, що законодавчі акти, які розробляються і 

приймаються країнами Європейського Союзу (що особливо актуально з 

урахуванням євроінтеграційного вибору України), повинні відповідати 

Резолюції Ради Європи  від 27.09.1977 р. «Про захист особи відносно актів 

адміністративних органів» [210] та її Рекомендаціям [211; 212 та ін.]. Саме 

цими документами ЄС сформульовано загальні стандарти, засновані на 

принципах Європейського адміністративного простору, згідно з якими 

переглядаються інституційні й організаційні аспекти діяльності 

адміністративних органів та удосконалюється процес здійснення 

адміністративних процедур. При цьому правове регулювання інституційних 

аспектів здійснення адміністративних процедур в ЄС належить до 

національної компетенції держав-членів, тому підходи до закріплення 
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інституційних аспектів у законодавстві відрізняються в окремих державах-

членах Європейського Союзу. 

Взагалі у світі до правового регулювання категорії «адміністративна 

процедура» підходять різноманітно. Так, з початку 20-х років XX століття і до 

сьогодні велика кількість країн починає систематизувати законодавство щодо 

адміністративної процедури й ухвалювати окремі законодавчі акти (в Австрії 

– 1925 р., Польщі та Чехословаччині – 1928 р., Югославії – 1930 р., США – 

1946 р., Угорщині – 1957 р., Іспанії – 1958 р., ФРН – 1976 р., Данії – 1985 р., 

Швеції — 1986,  Македонії — 1987, Італії  – 1990 р., Канаді — 1991 р., Іспанії 

та Нідерландах – 1992 р., Японії – 1994 р., Латвії - 2001). Безпосередньо з 

процесом кодифікації пов’язане зародження адміністративно-процедурного 

права [213, с. 135]. 

Щодо загального адміністративно-процедурного регулювання варто 

зазначити, що у світі намітилися дві тенденції  законодавчого регулювання 

адміністративних процедур в національних законодавствах: 1) шляхом 

кодифікації, тобто прийняття Адміністративно-процедурного 

(процесуального) кодексу, який включає всі адміністративні процедури 

(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Іспанія, Македонія, Німеччина, Польща, 

США та ін.); 2) шляхом прийняття спеціальних процедурних законів 

відносно конкретної галузі адміністрування  (Франція, Великобританія,  

Фінляндія, Естонія та ін.) [214, с. 286-287].  

Як правило, вибір юридичної форми акта про адміністративну 

процедуру (закон або кодекс) визначається ступенем деталізації основних 

адміністративних дій, що формують зміст процедурних правил. Так, ідея 

адміністративно-процедурних кодексів, на відміну від базових законів, 

полягає в тому, щоб об'єднати в рамках одного нормативно-правового акта як 

можна більшу кількість процедурних правил, що застосовуються у процесі 

адміністрування.  До числа таких нормативно-правових актів  - кодексів за 

своєю сутністю, окрім згаданих вище, варто віднести:  Закон Македонії «Про 

загальні адміністративні процедури» (Macedonian Law on General 
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Administrative Procedures) 1987 р. [215]; Адміністративно-процесуальний 

закон республіки Латвія від 14.11.2001 р. [216]; Закон Естонської Республіки 

«Про адміністративну процедуру» від 06.06.2001 р. [217]; Закон Королівства 

Швеція «Про адміністративну процедуру» 1986 р. [218], Законодавчий акт 

Австрійської Республіки «Загальний акт про адміністративну процедуру 1991  

р. (General Administrative Procedure Act 1991) [219], Закон Іспанії «Про 

юридичний режим органів публічної адміністрації і загальної 

адміністративної процедури» від 26.11.1992 р.  (de Regimen Juridico de las 

Administraciones Publicas у del Procedimiento Administrative Comiin) [220] та 

ін.  

Базові ж закони, на відміну від кодексів, за своєю сутністю, є лише 

зводом правил, що регламентують винятково процес набуття законної сили 

адміністративним актом і, як правило, містять загальні  стандарти, керівні 

принципи, що скоріше за все визначають напрямок, а не пропонують 

конкретних дій. Передбачається, що такі закони повинні діяти разом із 

актами, що конкретизують і розкривають основні положення про 

адміністративну процедуру [10, с. 189-190]. Прикладом подібних актів може 

слугувати законодавство про адміністративну процедуру, що діє у Фінляндії 

[221], Казахстані [222], Киргизії [223], Японії [224] та ін. 

Як же зазначалося у цій роботі, велике значення для формування 

адміністративно-процедурного законодавства у світі мало  прийняття у 

1946 р. Федерального закону «Про адміністративну процедуру» 

(Administrative Procedure Act)  [225],  яким регламентовано ряд важливих 

положень, що регулюють інформування громадян про роботу адміністрації, 

адміністративну нормотворчість і квазісудову діяльність, перевірку судом 

рішень адміністративних органів [226, с. 97]. При цьому, як слушно зазначає 

Н. Б. Малявіна, законодавчий акт про адміністративні процедури США 

докладно регламентує всі різновиди діяльності органів адміністративної 

влади (нормотворчість, виконавчу, правозастосовну, правоохоронну 

діяльність), а також усі етапи адміністративного процесу та майже всі дії 
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установ адміністративного типу й їхніх посадовців, що охоплюються 

положеннями та приписами адміністративно-процесуального права [227, 

с. 93].  

У США під адміністративною процедурою розуміється: а) діяльність 

агенції з формулювання, зміни або скасування тієї або іншої регулюючої 

постанови («rule»), не пов'язаної з винесенням судового рішення у справі 

(т.зв. «rule making»); б) адміністративна діяльність, пов'язана з винесенням 

судового рішення в справі («adjudication»); в) ліцензійна діяльність агенції, 

що являє собою порядок видачі, продовження, відхилення, анулювання, 

призупинення, відкликання, обмеження, зміни та модифікації ліцензії 

(«licensing»)  [225, підрозд. ІІ розд. 5].  При цьому низка агенцій у США 

наділена повноваженнями з розробки, прийняття і введення в дію не тільки 

індивідуальних, але й нормативних актів управління, а також зі здійснення 

квазісудової діяльності [227, с. 95]. Внаслідок цього, судовий контроль у 

США над агенціями, як правило, припускає перевірку їхньої діяльності з 

погляду законності тих або інших адміністративних дій. При цьому суди не 

втручаються в діяльність самої агенції. Однак у випадку, якщо така установа, 

наприклад, без об'єктивних причин затягує з виданням адміністративного 

акту, діючи, у той же час у межах відведеного законом терміну, то суд може 

примусити агентство видати акт, але ніяк не «нав'язати» умов того, яким цей 

акт повинний бути за змістом» [228, с. 71].  

Законом про адміністративну процедуру США 1946 р., а також 

похідними законами штатів передбачені процедури: а)  нормотворчої 

діяльності (rulemaking); б) індивідуального регулювання (adjudication) – 

індивідуальні позитивні справи стосовно прийняття індивідуального акту, а 

також справи щодо оскарження [229]. 

До речі,  американське процедурне законодавство стало базою для 

законодавців Канади. У даний час закони про адміністративну процедуру 

діють у більшості провінцій Канади, а на федеральному рівні в 1991 році 

прийнята за основу концепція Модельного кодексу Канади «Про 
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адміністративну процедуру» (Model Administrative Procedure Code) [269], 

який розроблявся відповідно до діючих «Процедурних правил 

адміністративних трибуналів» провінції Квебек 1985 р. ("Regies de procedure 

des tribunaux administratifs") із запозиченням положень Закону про 

адміністративну процедуру США. Характерною рисою канадського Кодексу є 

те, що він формулює і поєднує основні правила, представлені в загальному 

праві в розрізненому вигляді [228, с. 63].  

Для Європи і світу в цілому вкрай важливе значення має Закон ФРН від 

25.05.1976 р. «Про адміністративну процедуру» (Verwaltungsverfahrensgesetz), 

який наразі діє в редакції 1998 р.[230], предметом регулювання якого 

виступають процедури прийняття та скасування (відкликання) 

адміністративних актів, а також його видів - загального розпорядження та 

індивідуального адміністративного акту. Значну частину у цьому Законі 

займають норми, що регулюють дію адміністративного акту, підстави та 

наслідки його недійсності.  

Адміністративна процедура в цьому законі визначена як діюча назовні 

діяльність органів влади, спрямована на перевірку передумов, підготовку і 

прийняття адміністративного акта або укладення публічно-правового 

договору [230, § 9]. Це найбільш загальний підхід до поняття 

адміністративної процедури, який можна сформулювати, виходячи  із 

положень  закордонної правової доктрини [10, с. 193].  

Під адміністративним актом розуміється кожне розпорядження, 

рішення або суверенний захід, який приймає орган влади для врегулювання 

окремого випадку у сфері публічного права і який має безпосередню, 

спрямовану назовні правову дію [231, c. 206]. Характерними рисами 

адміністративного акта виступають наступні: 1) може набувати форми 

розпорядження, рішення або суверенного заходу; 2) приймається органом 

влади; 3) приймається з метою врегулювання окремого випадку у сфері 

публічного права; 4) спрямовується назовні [230, § 35]. Таким чином, 

акцентується  увага та трьох суттєвих ознаках адміністративного акта: 
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1) регулювання окремого випадку; ця ознака дозволяє відмежувати 

адміністративний акт від акта нормативного; 2) є рішенням, що охоплює два 

моменти: волевиявлення відомства стосовно громадянина чи певної речі та 

обґрунтування прав і (чи) обов’язків для громадянина чи відносно певної 

речі; 3) зовнішня дія адміністративного акта полягає в тому, що він здійснює 

безпосередній правовий вплив “назовні”, тобто маються на увазі відносини 

між державою і приватними особами.  

Адміністративний акт вступає в силу з моменту, коли його було 

проголошено особі, якій він призначається або чиї інтереси зачіпає. До 

способів доведення адміністративного акта до відома відносяться: 

а) проголошення (акт проголошується особам, інтереси та права яких ним 

регулюються, а у випадку призначення уповноваженого проголошення 

здійснюється відносно нього); б) надсилання поштою (письмовий акт, що 

надсилається поштою, проголошеним вважається з плином трьох днів після 

відправлення, за винятком ситуацій, коли акт не дійшов чи дійшов пізніше); 

в) публічне проголошення (акт адміністративного характеру проголошується 

публічно в разі наявності дозволу правової норми чи неможливості його 

проголошення учасникам шляхом повідомлення його розпорядчої частини 

способом, прийнятим у даній місцевості, і зі спливом двох тижнів стає 

чинним [230, § 41]. 

Приділяє законодавство ФРН увагу і особливим видам процедури: 

1) формальній адміністративній процедурі [230, § 63–70], в рамках 

якої свідки повинні надавати показання, а експерти – висновки [230, § 65]. За 

такого виду процедури проводиться обов’язкове слухання, встановлюються 

додаткові вимоги до форми й порядку оприлюднення акта адміністративної 

природи; 

2) процедурі затвердження плану [230, § 72–78], якою так само 

передбачена низка додаткових вимог стосовно одержання зауважень, 

проведення слухань тощо. Таку процедуру прийнято використовувати для 

регулювання великих проектів (будівництва тощо). Затвердження плану 
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регулює всі відносини публічно-правового характеру між носієм проекту та 

зачепленими планом особами [230,  § 75]; 

3) спеціальній дозвільній процедурі [220. § 71], що застосовується 

за наявності мети надання дозволу, за допомогою якого втілюються плани в 

межах економічної діяльності заявника. Даним видом процедури передбачено 

вищі вимоги стосовно оперативності, консультування тощо.  

Деталізовано у законодавстві Німеччини і процедура розгляду 

адміністративних справ, учасниками якого є: а)  заявник та відповідач; 

б) особи, яким орган адміністративної влади хоче направити чи було 

направлено адміністративний акт; в) особи, з якими орган адміністративної 

влади хоче укласти чи вже уклав договір публічно-правового типу; г) особи, 

чиї інтереси законного типу можна порушити адміністративним актом [229]. 

Процес із слуханням передбачається за формальної процедури, а також 

у процедурах затвердження планів. Владному органу надане право винесення 

рішення і без усного слухання в разі: а) коли заяву за погодженням сторін 

задовольняють повністю; б) якщо ні одним учасником протягом 

встановленого строку не було висунуто заперечень проти таких заходів;  

в) якщо органом було повідомлено учасників щодо свого наміру винести 

рішення без усного слухання, та жодним учасником протягом встановленого 

строку не було висунуто заперечень проти цього; г) коли всі учасники 

відмовляються від слухання;  д) якщо потрібно терміново ухвалити рішення 

через небезпеку затягування справи [230, ч. 2 § 67]. 

Норми Федерального закону Швейцарської Конфідерації від 

20.12.1968 р.  «Про адміністративні процедури» [231] відповідають 

аналогічним положенням законодавства Німеччини, а характерною його 

особливістю є приділення значної уваги принципам адміністративних 

процедур та наявність норм про виконання прийнятих за результатами 

процедури рішень. Визначаючи межі адміністративної діяльності, 

Федеральний закон  зазначає, що адміністративні процедури являють собою 

дії не тільки з видання, зміни та скасування розпоряджень органами влади у 
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першій інстанції, але й у зв'язку з оскарженням [232, ст. 1]. Таким чином, за 

правилами адміністративної процедури органами публічної влади об'єктивно 

можуть розглядатися як неюрисдикційні, так і юрисдикційні справи. Більш 

того, якщо врахувати, що до органів влади цей Закон відносить федеральні 

суди для розгляду й оскарження розпоряджень у першій інстанції [232, ст. 2], 

то стає очевидним, що сфера регулювання Закону значно розширюється за 

допомогою включення до нього процедур, характерних для діяльності 

судових органів влади.  

Федеральним законом про адміністративні процедури Швейцарії 

встановлені процедури видання, зміни й скасування розпоряджень таких 

суб'єктів як: а) Бундесрату (державного законодавчого органу) та його 

департаментів; б) канцелярії; в) відомств; г) автономних установ та 

підприємств федерації й федеральних комісій; д) федеральних судів першої 

інстанції [232, с. 51]. 

Аналіз Закону Казахстану від 27.11.2000 р. «Про адміністративну 

процедуру» [222] дозволяє зробити  висновок, що адміністративна процедура 

носить управлінський характер і регулює порядок взаємин посадових осіб 

органів публічної влади з приватними особами, але в той же час визначає 

загальний порядок діяльності органів публічної влади.  Під адміністративною 

процедурою розуміється: 1) порядок прийняття і виконання рішень при 

здійсненні державними органами і посадовими особами державних функцій і 

службових повноважень та їхнє оформлення; 2) процедура організації роботи 

державного апарату; 3) процедура розгляду звернень громадян стосовно 

реалізації їхніх прав, а також процедура адміністративного захисту прав і 

законних інтересів громадян; 3) основні засади процедур прийняття рішень в 

області економіки [222, ст. 1].  

Особливістю законодавства Республіки Казахстан є детальна 

регламентація різновидів адміністративних процедур та стадій розгляду  

адміністративної справи (подання заяви про розгляд справи, розгляду 

адміністративної справи, винесення рішення з адміністративної справи,   
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оскарження рішення,  виконання рішення). 

Широкий підхід до визначення адміністративних процедур 

притаманний і  законодавству Іспанії [220], який розглядає адміністративну 

процедуру у трьох аспектах: а) як процедура створення публічного органу 

влади та принципів, на яких ґрунтується вся його адміністративна діяльність, 

тобто юридичний режим; б) як загальна адміністративна процедура, що 

включає у себе основоположні засади розгляду адміністративних справ у 

публічних органах влади всіх рівнів; 3)  як система та критерії 

відповідальності самих адміністративних органів [220, ст. 2].  Окрім цього, 

поняттям адміністративної процедури в Іспанії охоплюється і квазісудова 

процедура оскарження. Зокрема, передбачається можливість подання 

адміністративної скарги на дії органів публічної влади як до органу, що видав 

цей акт, так і до вищого органу влади. При цьому скарги, що подаються до 

органів публічної адміністрації, поділяються на три види. Скарга загального 

характеру - це апеляційна скарга («recurso de alzada»); надзвичайного - 

екстраординарна скарга («recurso extraordinario de revision») і як попередня 

скарга до подання позову до суду адміністративної юстиції існує скарга про 

відновлення («recurso potestativo de reposicion») [220, ст. ст. 114-119]. 

Навпаки, вузький підхід до визначення поняття адміністративної 

процедури демонструє Акт про адміністративні процедури Фінляндії 2003 р.: 

«настоящий Акт не применяется в отношении судопроизводства, 

предсудебного расследования, полицейского следствия либо принудительных 

мер. Настоящий Акт не применяется в отношении воинских приказов, равно 

как и иных внутренних распоряжений администрации, касающихся 

выполнения какого-либо задания или каких-либо иных мер. Положения 

настоящего Акта не распространяются на правовой надзор, осуществляемый 

высшими органами наблюдения за соблюдением законности в стране, если 

иное особо не оговорено» [221, ст. 4]. 

Таким чином, можна констатувати, що при всіх розбіжностях  підходів 

до визначення поняття та сутності адміністративної процедури в 
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законодавстві закордонних країн, адміністративна процедура визначається як 

порядок, що регулює взаємини приватної особи та публічної адміністрації 

[10, с. 195]. При цьому закордонне законодавство в деяких випадках 

розмежовує поняття «адміністративна» та «управлінська» процедури. Так, за 

допомогою управлінської процедури відбувається реалізація компетенції 

органу публічної влади, що діє в інтересах приватної особи. Характер 

відносин, що виникають у цьому випадку між зазначеними суб'єктами, 

носить неконфліктний управлінський характер [233, c. 115], тобто фактично 

мова йде про неюрисдикційні адміністративні процедури. 

У низці країн до адміністративних процедур відносять і квазісудові  

процедури оскарження адміністративних актів, наприклад, у США [225] та 

Латвії [216]). На думку Т. О. Коломоєць та Н. В. Галіциної, така позиція 

законодавця досить виправдана, тому що контроль судів на адміністрацією є 

досить істотною додатковою гарантією для приватних осіб, що звертаються 

до публічної адміністрації. Право на судовий захист гарантовано у більшості 

Конституцій  закордонних країн і цілком природно, що в законодавстві про 

адміністративні процедури, воно знаходить своє безпосереднє відображення 

[10, с. 197]. 

Підсумовуючи огляд загального адміністративно-процедурного 

регулювання у різних країнах, констатуємо, що узагальнено адміністративна 

процедура визначається як порядок, що регулює взаємовідносини суб'єктів 

публічної адміністрації з приватними особами, що відповідає розумінню 

адміністративних процедур у національному законодавстві України. В цілому 

ж, нормативна модель адміністративної процедури в закордонних країнах, як 

правило, містить у собі цілий комплекс питань, що стосуються загальних 

особливостей розгляду адміністративних справ; порядку і термінів 

здійснення конкретних дій; порядку прийняття адміністративних актів і 

рішень, а також їхнього скасування; застосування заходів відповідальності до 

посадових осіб у випадку несумлінного здійснення ними своїх службових 

обов'язків. Особливість законодавства про адміністративну процедуру 
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полягає в тому, що за всіх інших умов воно залишається досить 

узагальненим, щоб відповідати якомога більшої кількості об'єктів, що 

підпадають під його регулювання. З цією метою закордонне законодавство 

встановлює загальні процедури, визначає їхні стадії та строки здійснення, а 

також загальні принципи адміністративного права у тій мірі, в якій вони 

стосуються адміністративних процедур [10, с. 198]. 

Переходячи до розгляду безпосередньо адміністративних процедур 

державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, відразу 

зазначимо, що у переважній більшості зарубіжних країн такої організаційно-

правової форми господарювання як фізичні особи-підприємці не існує, а її 

фактичною аналогією є “компанії однієї особи” (як правило,у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю, але можливо і в формі 

акціонерного товариства), можливість створення яких передбачена 

Дванадцятою Директивою ЄС 1989 р., прийнятою в рамках Європейської 

програми з підтримки малого й середнього підприємництва та 

консолідованою Директивою 2009/102, відповідно до якої компанія однієї 

особи зобов’язана зареєструватися у відповідному реєстрі і опублікувати 

інформацію про те, що у неї є тільки один учасник [234, с. 341-342]. З 

урахуванням предмету нашого аналізу - процедур державної реєстрації 

суб'єктів господарювання вважаємо, що організаційно-правова форма 

фактично є неважливою, а важливими є повноваження суб'єкта владних 

повноважень і порядок легітимації, а тому розглянемо досвід провідних 

зарубіжних країн з акцентом саме на ці дві складові. 

Особливості реєстраційних процедур у кожній державі набувають 

змістовного забарвлення у спеціальних нормативно-правових актах, що 

регулюють порядок їх здійснення, при цьому характерним є  зменшення 

прямого управління суб’єктами підприємництва, при збереженні і збільшенні 

обсягу регулювання  їхньої діяльності [235, с. 38].  

Стосовно порядку легітимації у світі можливо виділити три системи, в 

межах яких можуть функціонувати суб'єкти підприємництва: 1) система 
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самозародження, яка пов'язує факт виникнення юридичної особи з моментом 

підписання учасниками установчого договору; 2) концесійна, в  якій 

юридичні особи виступають в якості підданих, яким держава дарує  

спеціальну правоздатність, на сьогоднішній день знаходить вираз  в існуванні 

дозвільної системи; 3)  «явочна» (заявна) є «золотою серединою» між 

першими двома і проявляється у тому, що при регулюванні реєстрації 

суб'єктів підприємництва задіяні не  тільки і не стільки юридичні конструкції 

приватного права, які диспозитивні за своєю природою, скільки традиційні 

механізми публічного права. Однією з країн, що практично підтримала 

запропоновану юристами явочну модель реєстрації суб’єктів 

підприємництва, виступила Німеччина [236]. 

У Німеччині з огляду на її федеративний устрій ведення основних 

реєстраційних проваджень, зокрема, реєстрація суб'єктів господарювання є 

децентралізованою. Однієї федеральної реєстраційної інстанції для всієї 

країни не існує. Компетенції щодо реєстрації розподілені між урядом ФРН та 

федеральними землями. Проте у реєстраційній сфері прийнято та функціонує 

федеральне рамкове законодавство, тобто сукупність правил, метою яких є 

закладення основ нового проекту, агентства або організаційної структури. 

Так, на федеральному рівні прийнято цілий ряд нормативних правових актів, 

присвячених правовому регулюванню державної реєстрації, серед яких варто 

виділити кодифіковані нормативні акти (насамперед, Німецьке Цивільне 

Укладення та Торговельне Укладення) і спеціалізовані закони (передусім, 

Закон Німеччини від 04.07.1980 р. «Про товариства з обмеженою 

відповідальністю» (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) [237]), які вичерпно 

і ефективно зорієнтовані на відповідні суспільні відносини. Синхронізація 

взаємно погоджених нормативно-правових актів у галузі державної реєстрації 

обумовлюється тим, що зазначена система чітко імплементована у процедуру 

створення юридичних осіб і не розглядається як ізольований акт державної 

влади. Але, незважаючи на визначену спільність у регулюванні реєстрації 

окремих видів суб'єктів господарювання, у законодавстві ФРН 



151 

простежуються і деякі правові розбіжності, перш за все, пов'язані з 

особливістю функціонування тієї або іншої юридичної особи. Виходячи з 

цього, можна стверджувати, що німецьке право не приймає цілком 

уніфікованої процедури реєстрації юридичних осіб і йде  шляхом 

впровадження реальної рівності перед законом всіх організаційно-правових 

форм, формуючи, відповідно, процедурні вимоги в залежності від якості та 

обсягу їхньої діяльності. Подібне  зрівноважування економічної нерівності 

Р. Н. Алімов  умовно називає принципом «гнучкого сита» при збереженні 

принципу «єдиного вікна» [236]. Взагалі у Німеччині характер реєстрації, 

рівень втручання держави в приватну діяльність товариств визначаються, 

більшою мірою, залежно від  практичної потреби у певних відносинах, ніж 

виходячи з теоретичних концепцій, і має своєю метою «максимізацію 

добробуту» [238, c. 29]. При цьому варто наголосити, що процедура 

створення товариства з обмеженою відповідальністю  (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH)) як аналога вітчизняним ФОПам передбачає: 

1) реєстрацію в торгівельному реєстрі (т.з. бізнес-регістрація 

(Gewerbeanmeldung), який є переліком всіх суб’єктів господарювання, що 

зареєстрували свою діяльність у певному судовому окрузі; 2) реєстрацію в 

комерційному реєстрі (Unternehmensregister), що знаходиться у сфері 

управління місцевих судів (Amtsgericht), і який з 2007 р. ведеться в 

електронній формі і доступний для будь-якого користувача Інтернету в 

режимі он-лайн [239]; 3) публікацію інформації  про GmbH, яка у т.ч. повинна 

містити інформацію про процедуру банкрутства або скасування реєстрації 

компанії [240, с. 268].  

Також необхідно зупинитися і на відповідальності підприємців за 

невиконання “реєстраційних” обов'язків. Так, німецький  законодавець не 

обмежився встановленням формальних правил поведінки, яких повинні 

дотримуватися учасники реєстраційних відносин, а, навпроти, закріпив за 

органом державної реєстрації реальні інструменти впливу, покликані 

заохочувати правомірну поведінку й утримувати суб'єктів від неправомірного 



152 

(неефективного) поводження.  Серед таких «міжгалузевих» норм необхідно, 

по-перше, виділити, проміжні штрафи, передбачені § 14 Торгівельного 

Укладення [241, с. 276], що стимулюють зацікавлених осіб виконувати свої 

«реєстраційні» обов'язки належним чином, та санкції, пов'язані з 

позбавленням волі, що регламентовані в окремих корпоративних законах. 

При цьому законодавство ФРН є прикладом розчинення публічних засад  

реєстраційної процедури в динаміці приватного торговельного обігу, 

внаслідок чого реєстраційна система в цій державі є частиною її вільного 

економічного порядку [242, с. 417]. Відносно підстав скасування державної 

реєстрації у Німеччині діє принцип  «неповороту» вольового акту державної 

влади, який передбачає наявність вузького неформального переліку, 

відповідно до якого можливе оголошення здійсненої реєстрації нікчемною, та 

вичерпний перелік осіб, які мають право ініціювати ліквідаційний процес 

[241, с. 335-338]. 

Таким чином, можна констатувати, що адміністративно-правове 

регулювання GmbH у Німеччині має під собою науково обґрунтовані 

концептуальні засади,  які дуже слушно були сформульовані Г. Шуппертом: 

«Требование одобрения экономической деятельности, которую намереваются 

осуществлять, может быть выдвинуто только тогда, когда от предполагаемой 

экономической деятельности ожидается угроза обществу как правовой 

ценности» [242, с. 96]. Саме тому  контрольно-облікова  функція 

реєстраційних процедур у Німеччині не є системоутворюючою, оскільки 

вважається,  що підприємницька діяльність є загальнокорисною і у принципі 

не може загрожувати суспільству. Окрім того, німецький торгово-

промисловий обіг характеризується стійкістю (консервативністю) розвитку і 

поява нових корпоративних суб’єктів господарювання  у ньому – явище 

доволі рідке, на відміну від України [10, с. 203].  

Німецьке законодавство у сфері державної реєстрації є прикладом для 

України, оскільки ще у 2007 р. було прийнято Закон про модернізацію 

правової форми GmbH (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
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Bekämpfung von Missbräuchen - MoMiG) [243], що набрав чинності з 

1.11.2008 р., яким закріплювалося прискорення терміну реєстрації у 

торговому реєстрі, введення типової форми всії реєстраційних документів  та 

подання документів для реєстрації виключно в електронній формі. 

У Франції реєстрацію підприємців здійснює Національна служба 

реєстрації осіб, підприємств та організацій, створена шляхом прийняття 

урядового декрету № 84-406 від 30 травня 1984 року, а для державної 

реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (Société à Responsabilité 

Limitée; скор. - SARL) необхідно: 1) сплативши збір у розмірі 150 євро, 

опублікувати повідомлення про реєстрацію SARL; 2) сплатити реєстраційний 

збір у розмірі 230 євро; 3) звернутися до Центру оформлення підприємств  

(Centre de Formalites des Entreprises) місцевої торгово-промислової палати,  

який здійснить реєстрацію SARL; 4) засновнику SARL виконати низку 

орагнізаційних дій; 5) якщо всі вищевказані процедури здійснені, то Центр 

оформлення підприємств  (Centre de Formalites des Entreprises) видає 

засновнику  SARL реєстраційні документи (адміністративний акт) [244, с. 93-

97]. Отже, для ознаками державної реєстрації SARL у Франції є: 1) порядок 

реєстрації має заявницький характер і реєстрація здійснюється за принципом 

«єдиного вікна» (орган реєстрації повідомляє всі інші органи публічної 

адміністрацію про легалізацію нового SARL); 2) умовою здійснення 

реєстраційної процедури є офіційне повідомлення про заснування SARL, 

сплата реєстраційного збору, придбання звітних документів. 

У США за довгу історію існування приватного сектору відпрацьовані 

чіткі механізми адміністративно-правового регулювання його діяльності, 

форми і методи адміністративного втручання, і на  сьогоднішній день 

законодавство США у галузі регулювання недержавних суб’єктів 

господарювання є, мабуть,  поряд із надмірною деталізацією, самим суворим 

у світі.  Реєстрація суб’єктів підприємництва  у США досить специфічна і це 

зумовлюється тим, що сам процес реєстрації здійснюється не спеціально 

уповноваженим органом федеральної державної влади шляхом внесення 
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відомостей до єдиного державного реєстру, а владою кожного штату. При 

цьому кожен штат має своє власне законодавство, що регулює питання 

реєстрації компаній. Однак принципових відмінностей законодавство штатів 

не мають, що дозволяє нам  надалі вживати саме такий термін, як реєстрація 

компаній у США (а не окремо в кожному штаті) [10, с. 208-209].  

Також слід зазначити, що для кожної організаційно-правової форми 

господарювання у США вироблений свій механізм легалізації, але, 

безперечно, у межах загального алгоритму адміністративно-правового 

регулювання. При цьому  єдиного органу щодо державної реєстрації у США 

не існує. У зв’язку з високою децентралізацією переважна більшість із 

реєстраційних проваджень надається на рівні штатів та на місцевому рівні. 

Так, реєстрація компаній в кожному окремому штаті здійснюється спеціально 

створеним підрозділом офісу Державного секретаря штату. Принциповою є 

проходження процедури державної реєстрації в штаті місцезнаходження філії 

та обов’язкова перереєстрація при переїзді в інший штат. Відсутність 

реєстрації філії в США автоматично унеможливлює її функціонування: 

заборонені будь-які операції з нерухомістю і здійснення яких-небудь видів 

фінансово-господарських операцій – від відкриття рахунку в банку до 

одержання продукції [245, с. 253]. Важливим також є те, що  реєстрація 

компанії у США веде ще і до так званої "податкової прозорості" компанії, що, 

у свою чергу, означає, що податки платяться не власне LLC, а її учасниками 

[246, с. 27]. 

Після реєстрації компанії секретар штату видає спеціальним чином 

оформлений і скріплений печаткою документ з назвою «Сертифікат про 

реєстрацію» (“Certificate of Incorporation”), в якому вказується реєстраційний 

номер і дата реєстрації компанії. У документі секретар штату повідомляє, що 

певної дати  він зареєстрував компанію з визначеним ім'ям, про що виданий 

«Сертифікат про реєстрацію» (“Certificate of Incorporation”) [246, c. 215]. 

Варто окремо наголосити, що умовою для ведення бізнесу створеною  

компанією є її реєстрація в IRS (Податковій службі  США) та щорічна сплата  
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реєстраційного збору і мита за юридичну підтримку компанії (в залежності 

від типу компанії та американського штату реєстрації). Якщо збір не 

сплачений, компанія просто переводиться у стан «Bad standing». Така  

компанія є не закритою, але користуватися нею не можна. Якщо оплата 

прострочена, то в деяких випадках (зазвичай  до 3-х місяців) можна 

заплатити пеню за прострочення (“Late Fee”) і компанія буде продовжувати 

своє існування, а при простроченні сплати щорічного реєстраційного збору 

понад 3-х місяців  повернення компанію в “Good standing” – досить витратна 

і тривала процедура.  Після 2-х років несплати податків компанія вилучається 

з Реєстру [247]. 

Заслуговує на увагу й досвід Великобританії, де реєстрацію 

підприємців здійснює Виконавча агенція Департаменту Бізнесу та Інновацій 

(Companies House) [245, с. 253], а основними рисами адміністративних 

процедур державної реєстрації підприємців  є:  1) формальна перевірка 

представником Реєстраційної палати всіх наданих ля реєстрації документів; 

2) обов'язок Реєстраційної палати  вести Реєстру директорів, який має 

відкритий характер; 3) взяття на облік податковими органами здійснюється 

автоматично після реєстрації  суб'єкта господарювання, тобто реєстрація 

здійснюється за принципом «єдиного вікна»; 4) у процесі функціонування 

Реєстраційною палатою здійснюється нагляд за наявністю підприємця за 

зареєстрованою адресою, а у випадку відсутності за зареєстрованим місцем 

знаходження можлива його ліквідація Реєстраційною палатою у примусовому 

порядку [248]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що для 

процедури державної реєстрації суб'єктів підприємництва в зарубіжних 

країнах характерно: 1) опублікування офіційного повідомлення про 

заснування (реєстрацію, створення) підприємця як передумова чи як наслідок 

здійснення реєстраційної процедури; 2) як загальне правило, встановлення 

заявницького порядку реєстрації, і, як виняток, – дозвільного; 3) здійснення 

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

документів для реєстрації у паперовій або електронній формі; 5) оформлення 

реєстрації у вигляді адміністративного акту – відповідного запису до Реєстру 

(національного чи регіонального); 6) застосування при реєстрації принципу 

«єдиного вікна»,  тобто орган реєстрації самостійно повідомляє всі 

«заінтересовані» органи публічної адміністрації про створення суб'єкта 

господарювання, що, у свою чергою, є підставою для взяття його на облік; 

7) встановлення принципу публічної вірогідності Реєстру реєстрації та 

відкритого доступу до нього всіх заінтересованих осіб [249, с. 106]. 

Одним із пріоритетних напрямків вдосконалення адміністративно-

процедурного регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності є запозичення позитивного закордонного досвіду врегулювання 

відповідних адміністративних процедур за умови  утримання від  тотального 

«копіювання». Варто приділяти увагу нормотворчому та правозастосовчому 

досвіду тих зарубіжних країн,  де оновлено нормативні моделі процедурних 

взаємовідносин підприємців із суб’єктами публічної адміністрації, які 

пройшли апробацію часом (зокрема Німеччини, Франції, США, 

Великобританії), максимально спростивши реєстраційні процедури, 

зробивши їх прозорими, доступними, що у підсумку сприятиме формуванню 

в Україні партнерських відносин між публічною адміністрацією та 

суб’єктами господарювання. 

 

 

3.2. Напрями вдосконалення адміністративних процедур державної 

реєстрації в Україні 

 

 

В умовах подальшої реалізації адміністративної реформи особливого 

значення набуває удосконалення механізму адміністративно-правового 

впливу на суспільні відносини у сфері економіки. Характер суспільних та 

правових змін, що відбуваються в Україні, є підґрунтям для розширення 
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спектру використання адміністративних процедур, в тому числі й у сфері 

легітимації суб'єктів підприємницької діяльності. 

 Концепцією вдосконалення  державного регулювання господарської 

діяльності, затвердженою Указом Президента України від 03.09.2007 р.,  

затверджено пріоритетними напрямками: а) недопущення неправомірного 

втручання  державних  органів  та органів місцевого самоврядування у 

діяльність суб'єктів господарювання;  б) усунення необгрунтованих підстав 

для здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування; в) спрощення дозвільної 

системи та мінімізація видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню; г) удосконалення системи оподаткування; д) усунення 

технічних бар'єрів під час здійснення окремих видів господарської діяльності 

[200, розд. 3].  

Реалізація поставлених завдань можлива шляхом вдосконалення 

вітчизняного адміністративно-процедурного регулювання, що дозволяє 

пропонувати для обговорення виявлені проблеми і окреслювати шляхи його 

розвитку, зокрема: 

1. Проблематика адміністративно-процедурного регулювання у  сфері 

підприємницької діяльності в її сучасній інтерпретації є порівняно новою для 

вітчизняної юридичної науки, увага до якої обумовлена як низкою існуючих 

праксеологічних проблем, так і роботою над проектами Закону України “Про 

адмінстративну процедуру” та Кодексу України про адміністративні 

проступки у межах адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу.  

Отже, базовим напрямом вдосконалення адміністративних процедур 

державної реєстрації в Україні є розробка загального адміністративно-

процедурного регулювання як базису для подальшої роботи над 

спеціалізованим законодавством у сфері державної реєстрації. Саме тому 

вкрай важливо у найкоротший термін прийняти Закон України “Про 

адміністративну процедуру”, проект якого був внесений до Верховної Ради 
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України 14 травня 2020 р. [28], а роботу над яким було розпочато ще у 

1998 р., коли була затверджені заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи [113]. З 1999 року у Міністерстві юстиції України 

була утворена робоча група для підготовки цього законопроекту (до 2010 р. 

під керівництвом В. Б. Авер'янова, за участю  німецьких експертів - 

професора О. Люхтергандта, доктора Б. Шльоєра), результатом роботи якої 

стала поява законопроекту у 2008 році, який, на жаль, не зміг пройти перше 

читання. У 2014 році  робоча група Мін’юсту активізує свої зусилля, а сам 

законопроект було внесено до числа пріоритетних і в українських документах 

державної політики (коаліційні угоди, програми діяльності Уряду тощо), і в 

міжнародних зобов’язаннях (зокрема, у Контракті про розбудову держави з 

ЄС). У зв’язку з останнім фактором, до експертизи законопроекту були 

залучені експерти Програми ЄС SIGMA. 

Станом на кінець 2014 – початок 2015 років робочою групою Мін’юсту 

була завершена підготовка відповідного законопроекту, але замість внесення 

законопроекту до парламенту, Міністерство юстиції України за власною 

ініціативою вирішило його далі доопрацьовувати. Також Міністерством було 

проведено кілька публічних заходів з науковцями, де фактично основним 

стояло питання не якості наявного законопроекту, а доцільності ухвалення 

такого закону в Україні [250]. Протягом декількох років питання про 

необхідність прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України 

піднімалась тільки в адміністративно-правовій доктрині. Наразі триває 

опрацювання Проекту Закону України “Про адміністративну процедуру” [28], 

який став фактично правонаступником проекту Адміністративно-

процедурного кодексу України.  

При цьому беззаперечним є факт, що прийняття такого Закону стане  

корисним у першу чергу для громадян та бізнесу. У разі ухвалення  цього 

законопроекту, як зазначає В. П. Тимощук, для приватних осіб можливими 

позитивами щонайменше є:  

 встановлення права особи бути вислуханою перед прийняттям 
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несприятливого адміністративного акта (що може дозволити змінити позицію 

органу або ж пояснити особі необґрунтованість її запиту); 

 впровадження категорії «заінтересованих осіб» в 

адміністративній процедурі і захист їх прав та інтересів (що має 

упереджувати конфлікти, сприяти прийняттю збалансованих рішень);  

 визначення особливостей адміністративного провадження у 

справах з великою кількістю осіб, що дозволяє проводити ефективну 

процедуру і при цьому враховувати думку великого кола заінтересованих 

осіб;  

 встановлення обов’язку адміністративних органів мотивувати 

свої рішення та зазначати порядок їх оскарження (що підвищить законність 

схвалюваних рішень, а також покращить умови правового захисту громадян і 

бізнесу);  

 простіші правила щодо «представництва» в адміністративному 

провадженні (наприклад, без нотаріальної довіреності для більшості справ);  

 встановлення правил щодо неупередженості посадових осіб 

адміністративних органів та порядку їх відводу/самовідводу;  

 правило мовчазної згоди при отриманні погоджень і висновків від 

інших адміністративних органів (що дозволить прискорювати та 

раціоналізувати розгляд справ та прийняття рішень);  

 встановлення правила про набрання чинності адміністративним 

актом з моменту доведення його до відома особи (осіб) і визначення порядку 

такого доведення (знову ж таки сприятиме правовому захисту приватних 

осіб);  

 створення нових умов для ефективного оскарження 

адміністративних актів в адміністративному порядку. Цей механізм може 

повернути довіру населення до досудових механізмів оскарження і 

відповідно також полегшити проблему перевантаженості адміністративних 

судів [251];  

 врегулювання питання відкликання/визнання недійсним 
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адміністративних актів (що дозволить захистити як публічні інтереси, коли є 

потреба у відкликанні чинних рішень адміністративних органів, так і 

інтереси приватних осіб );  

 врегулювання питання примусового виконання адміністративних 

актів і т. д. (насамперед, для ефективної діяльності публічної адміністрації) та 

ін. [250]. 

2. Окремий напрямок дослідження формують проблеми 

удосконалювання безпосередньо адміністративно-правового регулювання у 

сфері економіки (як базового) та адміністративно-правового регулювання у 

сфері підприємництва (як його складової). Необхідно, виходячи із паритету 

публічних і приватних інтересів, чітко визначити ступінь державного впливу 

на економічну сферу  та механізм його здійснення з акцентом на 

адміністративно-процедурне регулювання, у зв'язку з чим варто схвалити 

Концепцію адміністративно-правового регулювання підприємницької 

діяльності в Україні та прийняти План заходів з її впровадження (Дорожню 

карту). На жаль, вітчизняне законодавство у цій галузі формується 

безсистемно, планомірна робота над законопроектами фактично не ведеться, 

що призводить к певному хаосу та є вкрай неефективним.  Мають потребу в 

дослідженні організаційно-правові та фінансово-економічні аргументи 

нормативного рішення, проблеми законодавчої техніки (використання 

правових засобів у нормативних актах). 

Нормативно-правова основа, що регламентує відносини між публічною 

адміністрацією та підприємцями (перш за все, на рівні процедурних 

відносин), у даний час не є незбалансованою, і саме недосконалість 

правового регулювання у цій галузі є основною проблемою, яка гальмує 

розвиток підприємництва в Україні, що неодноразово підтверджено у тексті 

дослідження. Пандемія Сovid-19 лише актуалізувала таку потребу, 

продемонструвавши неефективність існуючої державної політики у сфері 

підприємництва. 

3. Результати проведеного здобувачем у 2020 році опитування 300 
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фізичних осіб – підприємців м. Києва щодо недоліків процедур державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності свідчать про наступне. 

По-перше, 100 % підприємців позитивно оцінюють зміни 2016-2020 рр. 

щодо процедур реєстрації ФОПів (розширення кола суб'єктів державної 

реєстрації, скорочення строку реєстрації, її безкоштовність, введення 

електронної реєстрації, спрощення реєстрації припинення підприємницької 

діяльності тощо).  

По-друге, існує низка проблем, які потребують негайного вирішення: 

 не зважаючи на безпроблемність реєстрації припинення 

підприємницької діяльності, реальною проблемою є зняття з обліку у 

Державній податковій службі як платника податків. Про існування такої 

проблеми знають 89 % респондентів, 100% з них закликають до її вирішення; 

 ніхто із  опитаних не звернувся би до нотаріуса як суб'єкта 

державної реєстрації, оскільки вбачають в цьому певний підвох (“буду 

змушений сплатити”) 43,3 % опитаних, не довіряють нотаріусам 23,1 % 

опитаних, а 33,6 % взагалі не чули про таку можливість; 

 31 % опитаних вказали на недостатній професійний рівень 

державних реєстраторів та некоректну поведінку у взаємовідносинах із 

заявниками (домінування відносин влади-підпорядкування, а не 

партнерських відносин), а 53 % опитаних висловились за посилення 

відповідальності державних реєстраторів; 

 87 % респондентів відмітили проблеми із технічним оснащенням 

державних реєстраторів (стара комп'ютерна техніка, необхідність приносити 

з собою папки, робити ксерокопії та ін.); 

 71 % опитаних вважають проблемою відсутність спеціалізованого 

Закону України “Про правовий статус фізичних осіб-підприємців”, оскільки 

на сьогоднішній день їх права і обов'язки врегульовані лише на рівні 

Цивільного та Господарського кодексів України. 

Вважаємо таку ситуацію із неврегульованістю правового статусу 

підприємців аномальною, а тому прийняття Закону України “Про правовий 
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статус фізичних осіб-підприємців” є необхідним, обгрунтованим і потребує 

негайного позитивного вирішення. Особливо з врахуванням того факту, що 

фізичні особи-підприємці в Україні — це 57,47 % всіх суб'єктів 

господарювання нашої держави. 

4. Проблемою, яка потребує вирішення, є фіктивне підприємництво, 

тобто державна реєстрація фізичної особи підприємцем, яка сама не планує 

їй займатися (наприклад, реєструється в якості ФОПа особа, яка зловживає 

алкогольними напоями), тобто є підставною особою, що дає змогу 

організаторам  замаскувати свою належність до скоєння правопорушень. 

Фіктивні суб’єкти господарювання створюються, як правило, для таких 

цілей як: а) скоєння майнових злочинів (насамперед, привласнень і 

шахрайств), злочинів у кредитно-фінансовій та банківській сферах; 

б) легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом; 

в) проведення з легально працюючими суб’єктами господарювання 

безтоварних операцій, що дозволяє створити для них податковий кредит і тим 

самим зменшити розмір податкових зобов’язань з ПДВ, а також переведення 

(конвертація) безготівкових коштів у готівку; г) уникнення підприємцем і 

перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, а також ухилення 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування шляхом реєстрації найманих працівників фізичними особами-

підприємцями, до яких застосовується спрощена система оподаткування та 

звітності; д) ухилення від сплати податків великими підприємствами шляхом 

подрібнення їхнього бізнесу та інших цілей [39, с. 77].  

При цьому лише ст. 55  Господарського кодексу України[173] визначено 

ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про 

припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі 

визнання реєстраційних документів недійсними: а) особу зареєстровано 

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

б) не зареєстровано у державних органах, якщо обов'язок реєстрації 

передбачено законодавством; в) зареєстровано (перереєстровано) у органах 
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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; г) зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-

господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених 

у законному порядку керівників.  

Отже, має місце колізія: з одного боку, Господарський кодекс України 

передбачає можливість припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця з ознаками фіктивності, а з другого боку, профільний Закон 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань” у ст. 18 якого чітко вказує, що  

суб'єктом звернення до державного реєстратора може бути або сама фізична 

особа-підприємець, або державний орган, родичі та спадкоємці фізичної 

особи - підприємця  у разі подання документів у зв’язку з її смертю, 

визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою [85].  Окрім того, 

фізичну особу може зареєстровано (перереєстровано) за недійсними 

(втраченими, загубленими) та підробленими документами. 

З метою недопущення можливості здійснення державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців, які створюються з метою заняття фіктивним 

підприємництвом, варто у законодавчому порядку закріпити обов'язок 

судових органів направляти до органу державної реєстрації рішення суду,  що 

набрало чинності, відповідно до яких  громадяни обмежені у дієздатності або 

визнані недієздатними; вироки суду, що набрали чинності, якими громадяни 

позбавлені права займатися підприємницькою діяльністю. Окрім того, 

необхідно удосконалити структуру Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щоб була 

можливість зробити відносно таких осіб спеціальний запис, що буде певною 

превенцією майбутніх протиправних дій. Також вбачається необхідним 

налагодити взаємодію державних реєстраторів та правоохоронних органів в 
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частині передачі інформації щодо втрачених та загублених документів. 

5. Вбачається доцільним конкретизувати кваліфікаційні вимоги до 

державних реєстраторів, оскільки існуючі - стаж роботи у сфері права не 

менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, 

що передбачає виконання функцій державного реєстратора, не менше одного 

року та  успішне проходження спеціальної перевірки, є, на наш погляд, 

недостатніми. 

Вимагає вирішення  ситуація з тестуванням державних реєстраторів. 

Переслідуючи правильну мету – забезпечити сферу реєстрації бізнесу та 

нерухомого майна професійними фахівцями, із перевіреним рівнем 

компетенцій, з ініціативи Міністерства юстиції України було прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 860, якою 

затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з організації 

визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати 

функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного 

реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань [253].  

На виконання цієї Постанови, Міністерством юстиції України були 

розроблені відповідні тести та впроваджено систему автоматизованого 

анонімного тестування. З одного боку, законом вже передбачені критерії для 

доступу до професії Реєстратора: юридична освіта, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не 

нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших 

сферах управління не менше 3 років. З іншого боку, додаткова перевірка 

кваліфікації в такій важливій для суспільства сфері також може бути 

доречною.  

Водночас, через відсутність чітких критеріїв до формування тестів, 

вимог до осіб, які готують тестові завдання та визначають правильні 

відповіді, а також відкритої бази тестів (питань) для 

підготовки/самопідготовки (за прикладом тестів на знання законодавства для 
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претендентів на посади державної служби [254]) суттєво дискредитується 

сама ідея підвищення професійної компетентності претендентів на 

здійснення професійної діяльності Реєстратора та фактично 

унеможливлюється якісна підготовка/самопідготовка до анонімного 

тестування. Крім того, у такому підході Мін’юсту до організації тестування 

вбачаються ознаки дискримінації для осіб, які мають бажання отримати 

доступ до професії Реєстратора. Мін’юст, наприклад, оприлюднив перелік 

обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність приватного виконавця, та оприлюднює перелік 

навчальних закладів, де можна пройти відповідні навчальні курси [255] .  

У сфері реєстрації нерухомості та бізнесу, згідно з Постановою, 

Мін’юст оприлюднив зразок лише 5 тестових завдань. Хоча передбачені 

нормативними актами для Мін’юсту зобов’язання щодо оприлюднення 

зразків завдань у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу та у сфері нотаріату 

майже тотожні. Але навіть з цих 5 «зразкових» завдань можна зробити 

висновок, що тематика тестів охоплює широкий спектр законодавства, 

зокрема, запобігання корупції, земельні питання тощо. Окремо варто 

звернути увагу, що в тестових завданнях учасникам тестування зустрічаються 

питання, які стосуються діяльності нотаріусів (які теж можуть надавати 

відповідні послуги), сфери державної реєстрації актів цивільного стану тощо. 

Проте загалом ці питання не релевантні для реєстраторів [256]. 

 Таким чином, тестування для державних реєстраторів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яке організовує та 

проводить Міністерство юстиції України, не відповідає наявним потребам, 

створює надмірні бар’єри для доступу до професії Реєстратора та, відповідно, 

погіршує доступ до адміністративних послуг для населення. У багатьох 

випадках, особи, призначені на посади державних реєстраторів, не можуть 

отримати доступ до реєстрів Мін’юсту та не приступають до виконання 

повноважень, оскільки не можуть скласти відповідні тести.  

Так, на одному з перших тестувань, що відбулося 20 лютого 2019 року, 
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з 66 осіб, які складали тест у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, всього 1 особа його склала, а з 14 осіб, які 

складали тест у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань жодна особа його не склала [257]. 

Через деякий час успішність покращилась і на тестуванні 5 квітня 2019 року 

з 43 осіб, які складали тест у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, 18 осіб його склало, але з 8 осіб, які складали 

тест у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, жодна особа його не склала [258]. В 

той же час, можна припустити, що покращення успішності відбувається перш 

за все за рахунок того, що учасники тестувань формують базу питань в 

соціальних мережах та по декілька разів складають відповідні тести.  

Для вирішення цієї проблеми пропонуємо удосконалити організацію 

тестування та зробити завдання тестів більш наближеними до виконання 

повноважень Реєстраторів, опублікувати повний перелік тем та питань для 

належної, в тому числі самостійної, підготовки до тестів. Основною метою 

тестування має бути не встановлення перешкод та обмеження доступу до 

професії Реєстратора, а підвищення професійної компетентності претендентів 

саме на етапі підготовки до нього. Альтернативним варіантом вирішення 

проблеми може бути скасування Постанови та запровадження навчальних 

курсів для осіб, які мають намір здійснювати функції державних 

реєстраторів, збільшення кількості заходів з підвищення кваліфікації 

посадовими особами, які вже такі функції виконують.  

6. Вважаємо необхідним доповнити КУпАП додатковими складами 

адміністративних правопорушень, а саме: а) за порушення встановленого 

законодавством порядку електронної державної реєстрації; б) за порушення 

строків оформлення і видачі виписок, витягів з Єдиного державного реєстру, 

видачі (надсилання) повідомлення про відмову в проведенні державної 

реєстрації, видачі (надсилання) повідомлення про залишення без розгляду 

документів, поданих державному реєстратору; в) за недотримання порядку та 
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термінів передачі реєстраційних справ у разі зміни місця проживання 

фізичної особи-підприємця, якщо нове місце проживання фізичної особи-

підприємця розташоване на території іншої адміністративно-територіальної 

одиниці; г) за стягнення із суб’єкта звернення не передбачених законом 

платежів за надання адміністративних послуг. Поява таких нових складів 

правопорушень державних реєстраторів позитивно вплине на їх роботу, а 

оптимальним варіантом вважаємо прийняття найближчим часом Кодексу 

України про адміністративні проступки. 

7. На наш погляд, шляхами нормативного вдосконалення 

адміністративно-процедурного регулювання у сфері державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, окрім вище перелічених, 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. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

1. 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). 

2. 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 «єдиного вікна»; 

7) встановлення принципу публічної вірогідності реєстру та відкритого 

доступу до нього всіх заінтересованих осіб. 

3. Встановлено, 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 
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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 

проектів 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. 



170 

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 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 
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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 
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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 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 
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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). 

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 
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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 
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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. 
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