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Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, як інститут 

адміністративного права, впродовж останніх років демонструє позитивну 

динаміку, апробовуючи такі новації, як електронна реєстрація (що успішно 

впроваджена Міністерством цифрової трансформації України за допомогою 

національного е-сервісу державних послуг), реєстрація‘через фронт-офіси, 

безоплатність реєстрації фізичних осіб -  підприємців тощо. Однак, низка 

питань, пов’язаних із нормативними засадами та практикою здійснення 

процедур державної реєстрації, ще потребують вирішення та залишаються 

фрагментарно врегульованими. Саме тому нагальною потребою є 

вдосконалення системи відносин між суб’єктами публічного адміністрування 

та приватними особами в реєстраційній сфері, що вимагає належної наукової 

і законодавчої бази з урахуванням євроінтеграційного вибору та розбудови в 

Україні незалежної, соціальної, правової держави.

У цих умовах особливого значення набуває всебічне та комплексне 

дослідження адміністративних процедур у сфері державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців за законодавством України. Дисертація 

О. О. Колотілова якраз і демонструє такий комплексний підхід до аналізу 

зазначеної тематики та до вирішення існуючих в цій сфері проблем і є 

актуальною та перспективною в науці адміністративного права.

Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, його 

новаторський характер підкреслює зв’язок роботи із науковими програмами, 

планами, темами. Дисертація виконана в межах плану науково-дослідницької 

роботи Науково-дослідного інституту публічного права «Правове 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових 

відносин» (номер державної реєстрації 011511005495). Тему дисертації 

затверджено в Науково-дослідному інституті публічного права 23 липня 

2015 р. (протокол № 2).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Робота, запропонована 

О. О. Колотіловим, характеризується системним підходом до предмету
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дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

нерозривно пов’язаних між собою, висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Структура повністю відповідає цілям і завданням дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного 

спрямування з проблематики адміністративно-правового регулювання в 

сфері економіки.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів -  діалектичного, системно-структурного, історико- 

правового, логіко-семантичного, порівняльно-правового та ін. Все це 

дозволило здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, 

висновків та рекомендацій.

Так, в дисертації з’ясувано сутність поняття та ознаки 

адміністративних процедур, здійснений їх класифікаційний розподіл; 

охарактеризовано державну реєстрацію фізичних осіб -  підприємців як 

об’єкт адміністративно-процедурного регулювання; визначено особливості 

генези адміністративних процедур у сфері державної реєстрації та 

історіографію їх дослідження у вітчизняній адміністративно-правовій 

доктрині; досліджено адміністративно-правовий статус суб’єктів державної 

реєстрації за законодавством України; з’ясовано особливості 

адміністративної процедури державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем; визначено специфіку процедури припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи -  підприємця; узагальнено зарубіжний досвід 

адміністративно-процедурного регулювання державної реєстрації фізичних 

осіб -  підприємців та визначено можливі шляхи його запозичення в Україні;

В дослідженні окреслено шляхи нормативного вдосконалення 

адміністративно-процедурного регулювання у сфері державної реєстрації 

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

професійне навчання, підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

2) посилення юридичної відповідальності суб’єктів державної реєстрації як 

елементу їх адміністративно-правового статусу; 3) розвиток системи 

електронної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, що передбачає 

належне інформаційне забезпечення та наявність у громадян України 

електронного цифрового підпису; 4) утвердження нотаріусів як суб’єктів 

державної реєстрації; 5) розширення мережі фронт-офісів; 6) забезпечення 

практичної реалізації принципу публічної вірогідності Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 

формувань, а також відкритого доступу до нього всіх заінтересованих осіб за 

умови належного захисту персональних даних; 7) залучення інститутів 

громадянського суспільства до розроблення державної політики у сфері 

підприємництва; 8) гармонізація реєстраційного законодавства України з 

правом Європейського Союзу, результатом якої стане прийняття Закону 

України «Про адміністративну процедуру» та деталізація різновидів 

адміністративних процедур державної реєстрації на рівні Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб -  підприємців та 

громадських формувань»; 9) прийняття Реєстраційного кодексу України як 

результату кодифікації масиву сучасного розпорошеного нормативно- 

правового регулювання у сфері державної реєстрації.

Висновки, зроблені у дисертації, зокрема пропозиції стосовно 

визначення понять «адміністративна процедура у сфері державної реєстрації 

фізичних осіб -  підприємців», «адміністративно-правовий статус суб’єкта 

державної реєстрації», «процедура державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем», «процедура припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи -  підприємця» здатні суттєво покращити вказані напрями науки 

адміністративного права.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів.



5

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора і матеріалах практики. Наукова новизна 

одержаних результатів дисертації визначається тим, що вона є першою у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексною монографічною 

роботою, у якій на високому теоретичному рівні розглядаються теоретико- 

практичні питання адміністративних процедур державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців.

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 

правової літератури, присвяченої проблемним питанням публічного 

адміністрування в економічній сфері, сутності адміністративно-правового 

регулювання як категорії, яка має свою сферу використання в 

адміністративному праві, поняттю, ознакам та класифікаційному розподілу 

адміністративних процедур та їх особливостям у сфері державної реєстрації 

суб'єктів підприємницької діяльності та іншим важливим напрямам сучасної 

науки адміністративного права.

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його теоретико- 

прикладна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції можуть бути 

застосовані: у науково-дослідній діяльності -  для розроблення теоретичних і 

практичних проблем адміністративно-процедурного регулювання у сфері 

державної реєстрації фізичних осіб -  підприємців в Україні; у правотворчій 

діяльності -  для підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері державної реєстрації; у правозастосовній діяльності та навчальному 

процесі.

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації:

-  визначено ґенезу адміністративно-процедурного регулювання 

державної реєстрації суб’єктів господарювання, у якому виділено 5 етапів: 

1) давньоримський; 2) середньовіччя; 3) ХУІІ-ХІХ ст.; 4) радянський 

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

специфічні риси кожного з них;

-  сформульовано визначення поняття «адміністративна процедура у 

сфері державної реєстрації фізичних осіб -  підприємців» як нормативно 

закріпленого порядку вирішення державним реєстратором як суб’єктом 

публічного адміністрування індивідуальної адміністративної справи, 

пов’язаної із засвідченням факту набуття фізичною особою або позбавлення 

її статусу підприємця, за результатами розгляду якої приймається 

адміністративний акт у вигляді відповідного запису до Єдиного державного 

реєстру;

-  охарактеризовано ознаки адміністративних процедур у сфері 

державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та здійснено їх 

класифікаційний розподіл, що дозволило конкретизувати предмет наукового 

дослідження;

-  проаналізовано особливості процедур державної реєстрації

фізичної особи підприємцем, державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця як специфічних 

різновидів адміністративних процедур, що дозволило сформулювати

пропозиції щодо вдосконалення їх нормативних засад.

Цікавим і корисним для подальших досліджень, є зроблений у 

підрозділі 1.2 дисертації висновок, що інститут державної реєстрації 

фізичних осіб -  підприємців є інститутом адміністративного права, а його 

ознаками виступають такі: 1) є системою публічно-правових відносин; 2) має 

свої принципи організації управлінського впливу, до яких належать 

обмеження державного втручання в діяльність соціальних інститутів, 

зацікавленість громадян у виконанні адміністративних умов державної 

реєстрації, координація держави та громадян у реалізації програм 

управління, спеціалізація управлінського впливу, професійна компетентність; 

3) є формою контролю за фактичним виконанням обов’язкових умов, 

пов’язаних із діяльністю суб’єктів реєстраційних правовідносин;



7

4) є особливим адміністративно-правовим порядком регулювання 

реєстраційних відносин, що виражений у комплексі певних правових засобів.

Розділ 2 дисертації, який складається з трьох підрозділів, повністю 

присвячено правовій характеристиці адміністративних процедур у сфері 

державної реєстрації фізичних осіб -  підприємців в Україні. Тут є аналіз 

норм чинного законодавства, є аналіз думок вчених щодо спірних питань 

правозастосування, а також наводяться статистичні дані, які підтверджують 

висловлені в роботі висновки здобувана. Новаторським та обґрунтованим 

виглядає намагання дослідника дослідити питання державної реєстрації 

фізичної особи - підприємця крізь призму адміністративних процедур з 

виділенням правових норм, що регламентують здійснення реєстраційних 

процедур; особливостей реєстраційних правовідносин; цільового

призначення та стадій реєстраційних процедур.

Слід погодитися із висновком О.О. Колотілова, що процедури державної 

реєстрації фізичних-осіб підприємців, як правило, є заявними,

неюрисдикційними, спрощеними (електронна реєстрація) чи звичайними (за 

умови безпосереднього звернення до державного реєстратора), а у разі 

оскарження реєстраційної дії набуває однак юрисдикційності.

Особливо слід відзначити значну емпіричну базу проведеного 

дослідження, що допомогло при аналізі різновидів адміністративних 

процедур у сфері державної реєстрації фізичних осіб-підприємців навести 

низку показників, які свідчать про існуючі проблеми практики застосування, 

та запропонувати шляхи їх вирішення. Наведення у висновках до розділу 2 

дисертації кількісних показників одержаних результатів відповідає вимогам 

оформлення дисертацій та авторефератів дисертації

Третій розділ дисертаційної роботи О. О. Колотілова «Перспективи 

вдосконалення адміністративних процедур державної реєстрації фізичних 

осіб -  підприємців» складається з двох підрозділів, в яких аналізується 

досвід провідних країн світу що адміністративно-процедурного регулювання
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у сфері легітимації суб'єктів підприємницької діяльності та окреслюються 

шляхи вдосконалення законодавства України в означеній сфері.

Позитивним є виділення дисертантом на підставі аналізу законодавства 

ЄС, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Федеративної 

Республіки Німеччини, Італійської Республіки, Французької Республіки, 

держав-учасниць СНД тенденції дворівневого адміністративно-процедурного 

регулювання у сфері державної реєстрації (регулювання загальними нормами 

про адміністративну процедуру та конкретизація певних різновидів таких 

процедур у спеціалізованому законодавстві) та збільшення сегменту заявних 

процедур на фоні посилення юридичної відповідальності учасників 

реєстраційних правовідносин.

Слід погодитись зі здобувачем в тому, що базисом для подальшого 

розроблення належної наукової та нормативної бази процедур державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є такі заходи: 1) розвиток 

адміністративно-процедурних засад діяльності суб’єктів державної 

реєстрації, зокрема, у частині подальшої гармонізації законодавства України 

із законодавством Європейського Союзу шляхом прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру» як базового нормативно-правового акта та 

деталізації різновидів адміністративних процедур на рівні Закону України 

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

громадських формувань»; 2) урегулювання адміністративно-правового 

статусу всіх суб’єктів державної реєстрації в Україні з акцентом на їх 

відповідальності; 3) розвиток системи електронної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності; 4) забезпечення відкритості Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 

громадських формувань за умови належного захисту персональних даних; 

5) залучення громадськості та професійних самоврядних організацій до 

розроблення проектів нормативно-правових актів із питань легітимації 

суб’єктів господарювання; розроблення та прийняття відповідної 

законодавчої бази; 6) професійне навчання, підвищення кваліфікації
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державних реєстраторів; 7) оптимізація організаційно-штатної структури 

органів державної реєстрації тощо.

У результаті проведеного дисертаційного дослідження автором 

сформульовано ряд висновків, спрямованих на удосконалення 

адміністративно-процедурного регулювання у сфері державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців в Україні.

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. 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.

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід відмітити низку 

зауважень та недоліків.

1. У підрозділі 1.1 дисертації, який називається «Адміністративні 

процедури: поняття, ознаки, класифікаційний розподіл», автор наводить 

приклади визначень адміністративної процедури в юридичній літературі, а 

після цього дає свій висновок стосовно ознак адміністративної процедури та 

коротку характеристику кожної із запропонованих ознак (с. 19-22). Тобто 

дисертант показав, який матеріал був взятий за основу при дослідженні ознак 

адміністративної процедури та ознайомив з результатами свого аналізу. 

Хотілося б, щоб в дисертації був відображений і процес наукового мислення 

науковця, тобто показано яким чином здобувач прийшов до висновків 

стосовно кількості ознак адміністративної процедури та їх змісту.

2. В науковій новизні результатів дослідження здобувач зазначає, що 

були удосконалені критерії розмежування адміністративно-правового та
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господарського-правового регулювання у сфері державної реєстрації 

фізичних осіб -  підприємців. В самій роботі зазначені критерії докладно не 

розкриваються, лише зазначається, що категорія публічного інтересу є 

базовою для розмежування публічно-правового та приватно-правового 

регулювання. До того ж наведені в дисертації аргументи, що державна 

реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності є інститутом 

адміністративного права (с. 45-48 дисертації), а не міжгалузевим інститутом, 

не є достатньо переконливими.

3. Вбачається, що було б доцільним у роботі приділити більше 

уваги проблемам адміністративного оскарження дій державних реєстраторів, 

а також зарубіжному досвіду адміністративного оскарження.

4. У підрозділі 3.2, що присвячений визначенню основних напрямів 

вдосконалення адміністративно-процедурного регулювання у сфері 

державної реєстрації, дисертант зазначає про необхідність прийняття 

Реєстраційного кодексу України та Закону України “Про адміністративну 

процедуру» як майбутнього законодавчого базису системи державної 

реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. На нашу думку, 

дисертаційне дослідження виграло б, якби автор визначив структуру 

Реєстраційного кодексу України, що ще більш підкреслило б практичне 

значення роботи в частині законотворення.

5. У висновках до розділу 3 дисертант зазначає, що базисом для 

подальшого розроблення належної наукової та нормативної бази процедур 

державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності повинно стати 

урегулювання адміністративно-правового статусу всіх суб’єктів державної 

реєстрації в Україні з акцентом на їх відповідальності, але обґрунтування 

такого висновку відсутнє. У зв’язку з цим позиція здобувана потребує 

уточнення.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

законодавством вимогам. Зміст дисертаційної роботи висвітлений 

достатньо повно, виклад запропонованих в роботі положень базується на
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ґрунтовному опрацюванні літературних джерел з проблематики 

дисертаційного дослідження. Автор сформулював свої висновки, які є 

значним внеском у розвиток вітчизняної науки адміністративного права. В 

цілому дисертація О.О. Колотілова є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, яке присвячено теоретико-практичним питанням 

адміністративно-процедурного регулювання у сфері державної реєстрації 

фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, що дисертація 

“Реєстрація юридичних осіб-підприємців як вид адміністративної 

процедури: питання теорії та практики» є завершеною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

розв’язують конкретне наукове завдання, яке полягає у покращенні 

адміністративно-процедурного регулювання у сфері державної реєстрації 

суб'єктів підприємницької діяльності, а її автор -  Олександр 

Олександрович Колотілов -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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