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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах кардинальних змін 

адміністративно-правового регулювання різних сфер життєдіяльності держави і 

суспільства, реформування публічної адміністрації та утвердження паритетності у 

відносинах приватних осіб з органами публічного управління набувають 

особливої актуальності питання адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб. 

Юридичні особи є важливими учасниками суспільних відносин, 

найбільшими платниками податків, виразниками публічних і приватних інтересів, 

одним зі способів реалізації конституційних прав і свобод особи на приватну 

власність, здійснення підприємницької діяльності, а також релігійних, соціальних, 

політичних, професійних та інших прав і свобод. Так, станом на 1 березня 2021 р. 

в Україні зареєстровано 1,403 млн юридичних осіб різних організаційно-правових 

форм, включаючи органи державної влади, у 2020 р. – 1,358 млн, у 2019 р. – 

1,307 млн, у 2018 р. – 1,243 млн, у 2017 р. – 1,193 млн
1
. Таким чином, за останні 

п’ять років кількість юридичних осіб збільшилася приблизно на 200 тис. і 

спостерігається тенденція до подальшого зростання їх кількості. 

З метою сприяння розвитку юридичних осіб важливим завданням для 

держави є створення та підтримання належних економічних умов, сприятливих 

для ведення бізнесу, залучення іноземних інвестицій, у тому числі шляхом 

запровадження простих, доступних і зрозумілих процедур державної реєстрації, 

ліцензування, дозвільних процедур, які при цьому будуть максимально 

надійними. Протягом останніх років законодавство у сфері створення юридичних 

осіб зазнало кардинальних змін у напрямі їхнього вдосконалення. 

У той же час спостерігається розпорошеність норм, якими урегульовано 

створення юридичних осіб, серед значної кількості нормативно-правових актів, їх 

суперечливий характер, термінологічні розбіжності у законодавстві, триваюче 

використання рудиментарних правових категорій. Потребують уточнення і 

посилення кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів. Наявні також і 

правові колізії та прогалини у процедурах видачі ліцензій і документів 

дозвільного характеру. У системі органів державної влади в сфері створення 

юридичних осіб продовжуються трансформації, мають місце дублювання 

повноважень. Ці явища негативно впливають на інвестиційну привабливість 

України і розвиток малого та середнього бізнесу. 

Зазначені недоліки обумовлюють необхідність проведення комплексного 

наукового дослідження адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб. 

Створення юридичних осіб регулюється нормами різних галузей права 

(цивільного, господарського, адміністративного) і, відповідно, є міжгалузевим 

інститутом. Проте більшість процедур у сфері створення юридичних осіб за 

характером є публічно-правовими, адміністративно-правовими, адже 
                                                           
1
 Офіційна інформація Державної служби статистики станом на 1.03.2021. Дані наведені станом на 1 березня 

кожного року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2021/ks_opfg/arh_ks_opfg_21.htm 
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передбачають необхідність визнання юридичних осіб та їх діяльності з боку 

держави, участь у цьому процесі суб’єктів владних повноважень. Саме тому 

дослідження адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб 

набуває важливості та актуальності. Крім того, публічно-сервісна орієнтованість 

діяльності державних інституцій знаходить свій помітний прояв саме у 

процедурах створення юридичних осіб. 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі адміністративного права і процесу: В. Б. Авер’янова, 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, С. І. Бевз, 

В. М. Бевзенка, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, 

П. В. Діхтієвського, О. В. Джафарової, Т. Є. Кагановської, Р. А. Калюжного, 

С. В. Ківалова, Ю. М. Козлова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

О. В. Кузьменко, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, С. О. Мосьондза, 

А. В. Омельченка, В. Ф. Опришка, Л. Л. Попова, А. А. Пухтецької, 

О. П. Рябченко, С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука, В. В. Цвєткова, В. Є. Чиркіна, 

В. К. Шкарупи, Х. П. Ярмакі та ін. 

Різні аспекти створення юридичних осіб стали предметом дослідження 

А. А. Баженової, Н. В. Галіциної, С. О. Грицая, Г. С. Завірюхи, О. О. Квасніцької, 

Л. П. Котяш, І. А. Лоюк, В. І. Маркова, П. П. Черевка та ін. 

Однак більшість зазначених науковців в основному досліджували деякі 

аспекти створення юридичних осіб або створення окремих видів юридичних осіб. 

Також створення юридичних осіб як предмет наукових пошуків перебував 

переважно у площині цивільно-правової чи господарсько-правової науки. Таким 

чином, важливість комплексного дослідження створення юридичних осіб з 

позицій адміністративно-правового регулювання обумовлює актуальність і 

новизну даної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 р. у редакції, затвердженій 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р; 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України 

від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України 3 березня 2016 року; комплексної науково-дослідної теми 

Юридичного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Угода про 

асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства 

(державний реєстраційний № 0115U003418). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» від 25 січня 2000 р., протокол № 3, уточнено на засіданні 

Вченої ради Юридичного інституту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від  

23 листопада 2020 р., протокол № 4. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у розробленні теоретичних засад адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб і підготовці науково обґрунтованих висновків і 

пропозицій щодо удосконалення законодавства у визначеній сфері. 

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання: 

- розкрити поняття, ознаки та класифікацію юридичних осіб; 

- охарактеризувати створення юридичних осіб як предмет 

адміністративно-правового регулювання; 

- окреслити нормативно-правове регулювання створення юридичних 

осіб за законодавством України; 

- визначити сутність та елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб; 

- розкрити систему і повноваження суб’єктів адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб; 

- з’ясувати зміст і види форм та методів адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб; 

- висвітлити адміністративно-правове регулювання процедури 

легітимації юридичних осіб; 

- здійснити характеристику юридичної відповідальності у сфері 

створення юридичних осіб; 

- вивчити досвід зарубіжних країн у сфері адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб; 

- запропонувати шляхи удосконалення адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері створення юридичних 

осіб. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання створення 

юридичних осіб. 

Методи дослідження. Методологічну основу даного дослідження 

становлять загальнонаукові та спеціальні методи. Історико-правовий метод 

дозволив визначити особливості формування нормативно-правового забезпечення 

створення юридичних осіб, дослідити окремі аспекти історії розвитку 

законодавства про створення юридичних осіб; логіко-семантичний метод 

застосовувався для визначення окремих понять і категорій у межах дослідження 

(1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1); структурно-функціональний – для визначення 

елементів механізму, форм і методів адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб (підрозділ 2.1, 2.2); діалектичний – у процесі пізнання 

сутності механізму адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб, поняття та ознак юридичних осіб, юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері створення юридичних осіб (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1); 

порівняльно-правовий – для вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб та 

удосконалення законодавства у цій галузі (3.2, 3.3); метод класифікації – для 

групування видів юридичних осіб, суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб, процедур легітимації, видів юридичної 
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відповідальності (підрозділи 1.1, 2.2, 2.4, 3.1). 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, закони 

та підзаконні нормативно-правові акти України, що визначають правові засади 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб, акти 

міжнародного права, зарубіжне законодавство. 

Емпіричну основу дослідження складають статистичні дані Державної 

служби статистики України за 2013–2021 рр., аналітичні звіти Державної 

регуляторної служби України за 2016–2020 рр., довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в адміністративно-правовій науці комплексних наукових 

досліджень, в якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 

новітніх досягнень науки адміністративного права визначено теоретичні та 

практичні засади адміністративно-правового регулювання створення юридичних 

осіб. За результатами дослідження сформульовано й обґрунтовано низку 

положень, що виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

- запропоновано новий науковий підхід до визначення понять 

«механізм адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб» і 

«процедура легітимації юридичних осіб» та їх співвідношення, яке полягає у 

тому, що процедура легітимації юридичних осіб є елементом механізму 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб; 

- доведено, що процедура легітимації юридичних осіб являє собою 

певний порядок дій адміністративно-правового характеру, визначених законом і 

спрямованих на узаконення юридичних осіб та їх діяльності, і включає процедуру 

державної реєстрації створення юридичних осіб, а також ліцензування і дозвільні 

процедури у визначених законом випадках. Процедура легітимації юридичних 

осіб є адміністративно-правовою за характером, як і окремі процедури, з яких 

вона складається, а отже, становить публічно-правову частину створення 

юридичних осіб та є предметом адміністративно-правового регулювання; 

- здійснено систематизацію суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері створення юридичних осіб, яких запропоновано поділити на три 

групи: 1) фізичні особи; 2) юридичні особи, не наділені владними 

повноваженнями; 3) суб’єкти публічної адміністрації; 

удосконалено: 

- поняття «створення юридичних осіб», «адміністративно-правове 

регулювання створення юридичних осіб», «суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб», а також комплексний загальноправовий 

підхід до розуміння поняття «юридична особа»; 

- зміст і види форм адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб: 1) видання підзаконних нормативно-правових актів; 2) видання 

індивідуальних адміністративних актів у сфері створення юридичних осіб; 3) 

укладення адміністративних договорів; 4) процедури легітимації юридичних осіб; 

і методів адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб, які 

можна поділити: 1) залежно від ступеню використання владних повноважень у 

сфері створення юридичних осіб; 2) залежно від характеру регулюючого впливу; 
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- характеристику окремих видів юридичної відповідальності у сфері 

створення юридичних осіб, які класифіковано за такими ознаками: 1) за галузевим 

принципом; 2) залежно від суб’єктів відповідальності у сфері створення 

юридичних осіб; 3) залежно від процедури легітимації; 

дістали подальшого розвитку: 

- поділ юридичних осіб на такі види: 1) підприємницькі (комерційні) 

юридичні особи; 2) непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; 3) органи 

публічної влади та характеристика їх загальних ознак; 

- характеристика видів і змісту стадій створення юридичних осіб, а 

саме: 1) ініціативної; 2) організаційної; 3) легітимаційної; 

- періодизація формування законодавства України в сфері створення 

юридичних осіб за такими періодами: 1) дорадянський (імперський);  

2) радянський; 3) законодавство незалежної України; 

- класифікація нормативно-правових актів у сфері створення 

юридичних осіб за такими критеріями: 1) залежно від охоплення процесу 

створення на: а) загальні; б) спеціальні (що регулюють процедуру створення 

окремих видів юридичних осіб; що регулюють різні процедури (етапи) 

створення); 2) залежно від процедур створення на: а) законодавство у сфері 

державної реєстрації; б) законодавство у сфері ліцензування; б) законодавство у 

сфері дозвільних процедур. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції використовуються у:  

- правотворчій діяльності – для удосконалення законодавства у сфері 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб (акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2020 № 12/20/970); 

- правозастосовній діяльності – для практичної діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб (акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження Вінницької районної державної 

адміністрації Вінницької області від 29.12.2020 № 01-53/2095); 

- науково-дослідній роботі – для розвитку наукових досліджень у сфері 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб (акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у освітній процес та 

наукову діяльність ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана» від 14.12.2020); 

- освітній діяльності – у підготовці робочих навчальних програм, 

навчально-методичних матеріалів, курсів лекцій із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Цивільне право», «Господарське право», 

«Корпоративне право», а також у процесі підготовки підручників, навчальних 

посібників із відповідних дисциплін (акт про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у освітній процес та наукову діяльність ДВНЗ 

«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» від 14.12.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження, теоретичні та практичні висновки й рекомендації оприлюднено на 
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Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Парламентаризм в 

Україні: теорія та практика» (м. Київ, 26 червня 2001 р.); «Сучасні проблеми 

управління» (м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2001 р.); «Римське право і 

сучасність» (Шерешевські читання) (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.); «Розвиток 

України у XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові 

проблеми» (м. Тернопіль, 5 листопада 2010 р.); «Правова реальність у 

трансформаційних умовах розвитку сучасної держави» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.); 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»  

(м. Львів, 16–17 березня 2018 р.); «Інноваційне підприємництво: стан та 

перспективи розвитку» (м. Київ, 29–30 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у  

14 наукових працях, з яких 4 – у виданнях, включених МОН України до переліку 

наукових фахових видань з юридичних наук, 1 – у міжнародному науково-

практичному журналі (Словацька Республіка), 7 тез повідомлень на науково-

практичних конференціях, 2 публікації в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 

248 сторінок, з них основного тексту – 205 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 294 найменування і викладений на 29 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, охарактеризовано 

рівень наукової розробки проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, визначено мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

методологію дослідження, сформульовано наукову новизну дисертації, висвітлено 

практичне значення одержаних результатів, викладено дані про їх апробацію та 

публікації автора за темою дослідження. 

Розділ 1 «Загальні засади адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб» складається з трьох підрозділів і присвячений 

дослідженню створення юридичних осіб як предмета адміністративно-правового 

регулювання, визначенню його поняття й етапів, а також характеристиці розвитку 

законодавства, що його регламентує. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та класифікація юридичних осіб» 

розкрито зміст категорії «юридична особа» через основні теорії її сутності та їх 

вплив на формування і його сучасне розуміння. Аргументовано, що поняття 

юридичної особи є не лише приватно-правовим, а й публічно-правовим, а 

юридичні особи – суб’єктами адміністративного права та повноцінними 

учасниками адміністративно-правових відносин. Обґрунтовано необхідність 

уніфікації визначення юридичної особи та його трансформації у загальне 

міжгалузеве поняття, що викликано як потребами правової теорії, так і підходами 

до зазначеного поняття у нормативних документах ЄС. Запропоновано авторське 

визначення юридичної особи як організації, створеної у передбаченій законом 

організаційно-правовій формі та у встановленому законом порядку, що має 
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відокремлене майно, може від свого імені вступати у правовідносини, бути 

позивачем і відповідачем у суді. 

До ознак, спільних для всіх видів юридичних осіб, включаючи органи 

публічної влади, запропоновано віднести: 1) організаційну єдність; 2) існування у 

передбаченій законом організаційно-правовій формі; 3) створення у 

встановленому законом порядку; 4) наявність відокремленого майна; 5) вступ у 

правовідносини від свого імені. 

Доведено, що законодавчий поділ юридичних осіб на осіб публічного і 

приватного права, товариства та установи є недостатнім, щоб урахувати і 

відобразити усю різноманітність організацій, які функціонують у різних сферах 

життєдіяльності. Зазначено, що статусом юридичної особи на сьогодні 

наділяються також органи публічної влади, які займають особливе місце в системі 

юридичних осіб через свій особливий публічно-правовий статус. У зв’язку з цим 

запропоновано поділ юридичних осіб на: 1) підприємницькі (комерційні) 

юридичні особи; 2) непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; 3) органи 

публічної влади. 

У підрозділі 1.2 «Створення юридичних осіб як предмет адміністративно-

правового регулювання» визначено, що створення юридичних осіб є предметом 

правового регулювання різних галузей права (цивільного, господарського, 

корпоративного тощо), але в більшій мірі – адміністративного права, адже всі 

юридичні особи незалежно від їх правових характеристик (виду, форми власності, 

мети створення, організаційно-правової форми, особи засновника тощо) 

проходять визначені законом державні процедури узаконення їх самих, а також їх 

діяльності, що об’єднуються поняттям легітимації юридичної особи. Крім того, 

саме адміністративним правом визначається процедура створення юридичних 

осіб-органів публічної влади. 

Сформульовано визначення поняття «створення юридичних осіб», 

охарактеризовано способи створення юридичних осіб, основними з яких за 

сучасних умов стають нормативно-явочний і розпорядчий, та стадії створення, до 

яких запропоновано віднести: 1) ініціативну; 2) організаційну; 3) легітимаційну. 

Запропоновано адміністративно-правовим регулюванням створення 

юридичних осіб вважати засновану на адміністративно-правових нормах 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації в сфері регулювання створення 

юридичних осіб шляхом застосування адміністративно-правових засобів, методів 

і у визначених законодавством формах. 

Підрозділ 1.3 «Нормативно-правове регулювання створення юридичних осіб 

за законодавством України» присвячений аналізу становлення законодавства у 

сфері створення юридичних осіб та характеристиці системи нормативно-правових 

актів, що регулюють процес створення юридичних осіб на сучасному етапі. 

Зауважено, що для нормативно-правового регулювання створення юридичних 

осіб характерним є розпорошеність відповідних норм серед значної кількості 

нормативно-правових актів, їх суперечливий характер, передовсім у Цивільному і 

Господарському кодексах України, а також термінологічні розбіжності у 

законодавстві. 

Запропоновано виокремити етапи формування законодавства в сфері 
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створення юридичних осіб: 1) дорадянський (імперський); 2) радянський; 3) 

законодавство незалежної України. Систему нормативно-правових актів у 

досліджуваній сфері пропонується класифікувати: 1) залежно від охоплення 

процесу створення (на загальні та спеціальні); 2) залежно від процедур створення 

(на акти у сфері державної реєстрації, у сфері ліцензування та у сфері дозвільних 

процедур). 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб» містить чотири підрозділи і присвячений з’ясуванню сутності 

та елементів механізму, суб’єктів, форм і методів адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб, а також адміністративно-правовому 

регулюванню процедури легітимації юридичних осіб. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та елементи механізму адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб» охарактеризовано наукові 

підходи до розуміння сутності механізму адміністративно-правового регулювання 

та його складових елементів. Зауважено, що зміст адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб розкривається через його механізм, який 

є поняттям, похідним від механізму правового регулювання в цілому та механізму 

адміністративно-правового регулювання зокрема. 

Запропоновано визначити механізм адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб як сукупність адміністративно-правових 

засобів, що застосовуються органами публічної адміністрації та суб’єктами 

делегованих повноважень з метою упорядкування суспільних відносин у процесі 

створення юридичних осіб і спрямовані на забезпечення прав і законних інтересів 

юридичних осіб, їх засновників і учасників під час створення. До складових 

елементів механізму адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб віднесено: адміністративно-правові норми; адміністративно-

правові відносини у сфері створення юридичних осіб, у тому числі суб’єкти 

адміністративно-правового регулювання; акти реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків учасників процесу створення, зокрема індивідуальні акти суб’єктів 

публічної адміністрації; форми та методи адміністративно-правового 

регулювання; процедуру легітимації юридичних осіб. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб» визначено співвідношення понять «суб’єкт 

адміністративного права», «суб’єкт адміністративно-правових відносин», «суб’єкт 

адміністративно-правового регулювання», що є достатньо розробленими у 

сучасній адміністративно-правовій науці, хоча й не тотожними. 

Запропоновано поділ суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 

створення юридичних осіб на три групи: 1) фізичні особи: а) із загальним 

статусом; б) зі спеціальним статусом у сфері створення юридичних осіб;  

2) юридичні особи, не наділені владними повноваженнями; 3) суб’єкти публічної 

адміністрації. 

Аргументовано, що суб’єкти є важливою частиною механізму 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб, адже саме 

через їх діяльність, реалізацію ними своїх прав та виконання обов’язків 

активується увесь механізм регулювання. Суб’єктами адміністративно-правового 
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регулювання у сфері створення юридичних осіб пропонується вважати суб’єктів 

публічної адміністрації, діяльність яких спрямована на реалізацію регулюючого 

впливу на суспільні відносини у сфері створення юридичних осіб. 

Серед суб’єктів публічної адміністрації в сфері створення юридичних осіб 

пропонується виділити, по-перше, органи публічної адміністрації; по-друге, 

суб’єкти делегованих повноважень. Розглянуто класифікацію органів публічної 

адміністрації у сфері створення юридичних осіб за різними критеріями. 

Виділено фізичних осіб зі спеціальним статусом у сфері створення 

юридичних осіб, до яких віднесено державного реєстратора, адміністратора 

Центру надання адміністративних послуг, інших службових і посадових осіб 

органів публічної адміністрації. Окреме місце посідає нотаріус, на якого 

покладено виконання функцій державного реєстратора та суб’єкта державної 

реєстрації. 

Підрозділ 2.3 «Форми та методи адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб» присвячено аналізу форм і методів, які є важливою 

частиною механізму адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб і за допомогою яких відбувається публічно-владний вплив на 

відносини у сфері створення юридичних осіб. 

Доведено, що поняття «форма державного управління», «форма 

адміністративно-правового регулювання», «інструменти публічного 

адміністрування» з урахуванням сучасних тенденцій до їх трансформації є 

ідентичними і можуть у рівній мірі застосовуватися як в аналізі предмета даного 

дослідження, так і у науці адміністративного права. Визначено поняття форм та 

видів адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб, до яких 

віднесено: 1) видання підзаконних нормативно-правових актів; 2) видання 

індивідуальних адміністративних актів у сфері створення юридичних осіб; 3) 

укладення адміністративних договорів; 4) здійснення процедур легітимації 

юридичних осіб (державної реєстрації, ліцензування, дозвільних процедур). 

З’ясовано поняття та види методів адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб. Найбільш поширеним у процесі створення юридичних 

осіб є адміністративний метод регулювання, оскільки за його допомогою 

забезпечується суворе дотримання процедур створення. Зазначено, що публічно-

правові процедури створення юридичних осіб (державна реєстрація, 

ліцензування, дозвільні процедури) належать до адміністративних методів 

регулювання. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правове регулювання процедури 

легітимації юридичних осіб» доведено, що набуття статусу юридичної особи та 

одержання нею права займатися необхідними видами діяльності передбачає 

проходження обов’язкових, законодавчо регламентованих процедур: державної 

реєстрації – обов’язкової для всіх юридичних осіб, а також ліцензування та 

дозвільних процедур – у випадках, прямо передбачених законом. Зазначені 

процедури направлені на узаконення як юридичної особи, так і її діяльності, й 

разом становлять процедуру легітимації юридичної особи. 

Аргументовано, що процедура легітимації юридичної особи є 

адміністративно-правовою за характером, як і окремі процедури, з яких вона 
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складається, а отже, становить публічно-правову частину створення і є предметом 

адміністративно-правового регулювання. Доведено, що державна реєстрація 

створення юридичних осіб, ліцензування та дозвільні процедури поєднують 

ознаки правового методу, правової форми та адміністративної процедури. 

Визначено, що процедуру ліцензування і дозвільні процедури слід 

розмежовувати, оскільки вони не завжди мають місце одночасно щодо одного 

суб’єкта. Обґрунтовано, що вказані процедури можуть проходити лише юридичні 

особи-суб’єкти господарювання і лише у випадках, прямо передбачених законом. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб» містить три підрозділи і присвячено 

аналізу особливостей юридичної відповідальності у сфері створення юридичних 

осіб, вивченню досвіду зарубіжних країн і виробленню шляхів удосконалення 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб. 

У підрозділі 3.1 «Юридична відповідальність у сфері створення юридичних 

осіб» узагальнено підходи до загальнотеоретичного розуміння юридичної 

відповідальності, визначено поняття юридичної відповідальності у сфері 

створення юридичних осіб. Запропоновано класифікацію видів юридичної 

відповідальності у сфері створення юридичних осіб за такими критеріями: 1) за 

галузевим принципом; 2) залежно від суб’єктів відповідальності у сфері 

створення юридичних осіб; 3) залежно від процедури легітимації. Зазначено, що у 

сфері створення юридичних осіб мають місце дисциплінарна, цивільно-правова, 

адміністративна та кримінальна відповідальність. 

У результаті аналізу норм Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) зроблено висновок, що фактично до 

адміністративної відповідальності у сфері створення юридичних осіб може бути 

притягнуто лише службових чи посадових (тобто фізичних) осіб, що 

представляють або органи публічної адміністрації, або юридичних осіб. 

Зауважено, що більшість адміністративних правопорушень у даній сфері за 

характером передбачають дії саме юридичної особи, проте адміністративну 

відповідальність юридичних осіб дотепер належним чином не передбачено і не 

врегульовано. Запропоновано внести відповідні зміни до КУпАП, передбачивши 

адміністративну відповідальність юридичних осіб. 

У підрозділі 3.2 «Досвід зарубіжних країн у сфері адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб» проаналізовано окремі 

процедури легітимації юридичних осіб у Великій Британії, Іспанії, Німеччині та 

США, а також Польщі, Латвії, Данії та інших країн. 

Зазначено позитивний досвід Іспанії та Великої Британії в сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, а саме – встановлено необхідність проходження 

процедур реєстрації в податкових органах та відкриття рахунку в банках з 

необхідністю внесення усього розміру статутного капіталу, мінімальний розмір 

якого встановлено, і чітким визначенням внесків кожного засновника за їх 

обов’язкової присутності в банку до процедури державної реєстрації (Іспанія), та 

зведення більшості публічних послуг та інформації про них на одному 

державному веб-порталі, розміщення зрозумілих покрокових інструкцій щодо 

проходження різних процедур (Велика Британія). 
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Досліджено досвід Німеччини та США у сфері адміністративно-правового 

регулювання процедури ліцензування, відповідно до якого на законодавчому рівні 

містяться конкретні критерії віднесення різних видів діяльності до таких, що 

потребують одержання ліцензії (Німеччина), а також здійснення ліцензування 

професійної діяльності з акцентом на особистих якостях та компетентності 

представників певної професії та можливості застосування професійного 

саморегулювання через делегування відповідних повноважень недержавним 

професійним інституціям (США). 

У підрозділі 3.3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання створення юридичних осіб в Україні» проведено системний аналіз 

виявлених проблем правового регулювання створення юридичних осіб та 

запропоновано шляхи їх вирішення. 

Необхідним є прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України, а 

також визначення на законодавчому рівні (у КУпАП) адміністративної 

відповідальності юридичної особи. 

На рівні Цивільного кодексу України запропоновано: врегулювати загальну 

процедуру створення юридичних осіб, яка передбачатиме основну етапність в 

залежності від підстав створення та видів юридичних осіб; визначити чіткі 

критерії поділу юридичних осіб на осіб приватного і публічного права; 

регламентувати правовий статус установ і непідприємницьких товариств. 

Підкреслено необхідність врегулювання правового статусу юридичних осіб 

публічного права та визначення їх видів у окремому законі або Цивільному 

кодексі України. 

У ч. 1 ст. 57 Господарського кодексу України слова «рішення про його 

утворення» виключити. 

У законодавстві в цілому – для позначення процесу виникнення юридичної 

особи слід вживати єдиний термін «створення», виключивши «заснування»; 

використовувати єдиний термін «засновницький договір», виключивши 

«установчий договір»; закріпити статут в якості єдиного установчого документа 

юридичних осіб приватного права. 

На рівні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: у ч. 3 ст. 7 - деталізувати 

особливості завдань програмного забезпечення Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, що впливає 

на виконання державними реєстраторами покладених на них функцій; ч. 1 ст. 5 

викласти у такій редакції: «державним реєстратором може бути громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах 

із суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус». 

У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» слід 

визначити критерії віднесення видів господарської діяльності до тих, що 

потребують одержання ліцензії. 
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ВИСНОВКИ 

 
За результатами проведеного дослідження, виконаного на основі аналізу 

чинного законодавства України і практики його реалізації, здобутків правової 

науки та наукових праць у різних галузях права, запропоновано наукове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні теоретичних засад 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб і відповідно 

до якого сформульовано ряд висновків та пропозицій. 

1. Визначено, що юридична особа – це організація, створена у 

передбаченій законом організаційно-правовій формі та у встановленому законом 

порядку, що має відокремлене майно, може від свого імені вступати у 

правовідносини, бути позивачем і відповідачем у суді. До ознак, спільних для всіх 

видів юридичних осіб, віднесено: 1) організаційну єдність; 2) існування у 

передбаченій законом організаційно-правовій формі; 3) створення у 

встановленому законом порядку; 4) наявність відокремленого майна; 5) вступ у 

правовідносини від свого імені. Юридичних осіб поділено на такі види: 

1) підприємницькі (комерційні) юридичні особи; 2) непідприємницькі 

(некомерційні) юридичні особи; 3) органи публічної влади. 

2. Стверджується, що створення юридичних осіб є предметом 

адміністративно-правового регулювання з огляду на те, що всі юридичні особи 

незалежно від їх правових характеристик проходять визначені законом державні 

процедури визнання їх як учасників обороту, що передбачають участь у цьому 

процесі суб’єктів владних повноважень. Створенням юридичної особи є процес її 

заснування, що полягає у виконанні певних дій та проходженні законодавчо 

визначених процедур, результатом яких стає виникнення юридичної особи, а 

також набуття нею права здійснювати свою діяльність. Виділено такі стадії 

створення юридичних осіб: 1) ініціативна; 2) організаційна; 3) легітимаційна. 

Аргументовано, що адміністративно-правове регулювання створення 

юридичних осіб – це заснована на адміністративно-правових нормах діяльність 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в сфері регулювання створення 

юридичних осіб шляхом застосування адміністративно-правових засобів, методів 

і у визначених законодавством формах. 

3. Здійснено періодизацію розвитку законодавства про створення 

юридичних осіб із виділенням таких періодів: 1) дорадянський (імперський); 2) 

радянський; 3) законодавство незалежної України. Систему нормативно-правових 

актів, що регулюють створення юридичних осіб, поділено на окремі види за 

такими критеріями: 1) залежно від охоплення процесу створення; 2) залежно від 

процедур створення. 

4. З’ясовано, що механізм адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб – це сукупність адміністративно-правових засобів, що 

застосовуються органами публічної адміністрації та суб’єктами делегованих 

повноважень з метою упорядкування суспільних відносин у процесі створення 

юридичних осіб і спрямовані на забезпечення прав та законних інтересів 

юридичних осіб, їх засновників та учасників під час створення. 
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До складових елементів механізму адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб віднесено: адміністративно-правові норми; 

адміністративно-правові відносини у сфері створення юридичних осіб; акти 

реалізації суб’єктивних прав та обов’язків учасників процесу створення; форми та 

методи адміністративно-правового регулювання; процедуру легітимації 

юридичних осіб. 

5. Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері створення 

юридичних осіб поділено на: 1) фізичні особи: а) із загальним статусом; б) зі 

спеціальним статусом у сфері створення юридичних осіб; 2) юридичні особи, не 

наділені владними повноваженнями; 3) суб’єкти публічної адміністрації. 

Зазначено, що суб’єкти адміністративно-правового регулювання в сфері 

створення юридичних осіб – це суб’єкти публічної адміністрації, діяльність яких 

спрямована на реалізацію регулюючого впливу на суспільні відносини у сфері 

створення юридичних осіб. Серед суб’єктів публічної адміністрації в сфері 

створення юридичних осіб виділено: 1) органи публічної адміністрації; 2) 

суб’єкти делегованих повноважень. Систему органів публічної адміністрації в 

сфері створення юридичних осіб класифіковано за такими критеріями: 1) за 

територіальною ознакою; 2) за змістом компетенції у сфері створення юридичних 

осіб; 3) залежно від процедур створення. 

6. Доведено, що формами адміністративно-правового регулювання 

створення юридичних осіб є зовнішнє вираження адміністративної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації у межах визначеної законом компетенції з 

метою належного забезпечення процесу створення юридичних осіб. До форм 

адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб віднесено: 1) 

видання підзаконних нормативно-правових актів; 2) видання індивідуальних 

адміністративних актів у сфері створення юридичних осіб; 3) укладення 

адміністративних договорів; 4) процедури легітимації юридичних осіб (державна 

реєстрація, ліцензування, дозвільні процедури). 

З’ясовано, що методами адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб слід вважати способи та прийоми здійснення суб’єктами 

публічної адміністрації адміністративно-правового регулюючого впливу в сфері 

створення юридичних осіб у межах закріпленої за ними компетенції та у 

відповідних формах. Методи адміністративно-правового регулювання створення 

юридичних осіб класифіковано на такі групи: 1) залежно від ступеню 

використання владних повноважень у сфері створення юридичних осіб; 2) 

залежно від характеру регулюючого впливу. 

7. Визначено, що процедура легітимації юридичних осіб – це певний 

порядок дій адміністративно-правового характеру, визначених законом і 

направлених на узаконення юридичних осіб та їх діяльності, і включає процедуру 

державної реєстрації створення юридичних осіб, а також ліцензування та 

дозвільні процедури у визначених законом випадках. Процедура легітимації 

юридичних осіб є адміністративно-правовою за характером, як і окремі 

процедури, з яких вона складається, а отже, становить публічно-правову частину 

процесу створення юридичних осіб і є предметом адміністративно-правового 

регулювання. 
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Процедура державної реєстрації створення юридичних осіб виконує такі 

функції: легітимаційну, контрольно-облікову, інформаційну та охоронну. 

Стадіями процедури державної реєстрації створення юридичних осіб визначено 

такі: 1) подання документів для державної реєстрації; 2) перевірка документів, 

поданих для проведення державної реєстрації; 3) прийняття рішення про 

державну реєстрацію (про відмову в реєстрації або зупинення розгляду 

документів, поданих для державної реєстрації); 4) оскарження прийнятого 

рішення. Процедуру ліцензування і дозвільні процедури слід розмежовувати, 

оскільки вони не завжди мають місце одночасно щодо одного суб’єкта. Зазначені 

процедури можуть проходити лише юридичні особи-суб’єкти господарювання і 

лише у випадках, прямо передбачених законом. 

8. Запропоновано під юридичною відповідальністю в сфері створення 

юридичних осіб розуміти передбачений законом юридичний обов’язок 

правопорушника зазнати певних втрат особистого, організаційного чи майнового 

характеру в добровільному або примусовому порядку за правопорушення в сфері 

створення юридичних осіб. Види юридичної відповідальності в сфері створення 

юридичних осіб класифіковано: 1) за галузевим принципом; 2) залежно від 

суб’єктів відповідальності в сфері створення юридичних осіб; 3) залежно від 

процедури легітимації. 

9. Важливим для подальшого розвитку адміністративно-правового 

регулювання в сфері створення юридичних осіб є прогресивний досвід 

зарубіжних країн щодо вдосконалення процедур державної реєстрації, 

ліцензування, дозвільних процедур. З цією метою було проаналізовано досвід 

Німеччини, США, Великої Британії, Іспанії, а також Польщі, Латвії, Данії та 

інших країн. Встановлено, що в сфері державної реєстрації корисним для України 

є досвід Іспанії та Великої Британії, у сфері ліцензування – Німеччини і США. 

10. У результаті дослідження виявлено ряд проблем і запропоновано 

шляхи їх вирішення: 1) необхідність прийняття Адміністративно-процедурного 

кодексу України; 2) визначення на законодавчому рівні (у КУпАП) 

адміністративної відповідальності юридичних осіб; 3) врегулювання правового 

статусу юридичних осіб публічного права; 4) на рівні Цивільного кодексу 

України: визначити загальну процедуру створення юридичних осіб; встановити 

чіткі критерії поділу юридичних осіб на осіб приватного і публічного права; 5) у 

ч. 1 ст. 57 Господарського кодексу України слова «рішення про його утворення» 

виключити; 6) на рівні законодавства в цілому: для позначення процесу 

виникнення юридичної особи слід вживати єдиний термін «створення», 

виключивши «заснування»; ввести єдиний термін «засновницький договір», 

виключивши «установчий договір»; закріпити статут як єдиний установчий 

документ юридичних осіб приватного права; 7) на рівні Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських 

формувань»: у ч. 3 ст. 7 – деталізувати особливості завдань програмного 

забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців і громадських формувань; ч. 1 ст. 5 викласти у наступній редакції: 

«державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу 

юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним 
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Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах із суб’єктом 

державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус»; 8) у Законі України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» - визначити критерії віднесення 

видів господарської діяльності до тих, що потребують одержання ліцензії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ільницька Н. Ф. Адміністративно-правове регулювання створення 

юридичних осіб. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Державний вищий навчальний заклад «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 2021. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб. Розкрито сутність створення 

юридичних осіб як предмета адміністративно-правового регулювання та його 

стадії. Охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації, що 

здійснюють адміністративно-правове регулювання створення юридичних осіб. 

Доведено, що публічно-правова частина процесу створення, що спрямована 

на узаконення юридичної особи та її діяльності, полягає у проходженні процедур 

державної реєстрації створення юридичної особи, ліцензування та дозвільних 

процедур, що є адміністративно-правовими і разом становлять процедуру 

легітимації юридичної особи. Охарактеризовано кожну з процедур легітимації, 

проаналізовано їх недоліки та запропоновано шляхи подолання. 

Здійснено аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері адміністративно-

правового регулювання створення юридичних осіб, виявлено проблеми такого 

регулювання та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: юридична особа, створення юридичних осіб, легітимація 

юридичних осіб, державна реєстрація, ліцензування, дозвільні процедури, 

адміністративно-правове регулювання, механізм адміністративно-правового 

регулювання, суб’єкти публічної адміністрації, юридична відповідальність. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ильницкая Н. Ф. Административно-правовое регулирование создания 

юридических лиц. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право, 

информационное право. – Государственное высшее учебное заведение «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, 

2021. 

В диссертации проведено комплексное научное исследование 

административно-правового регулирования создания юридических лиц. Раскрыта 

сущность процесса создания юридических лиц как предмета административно-

правового регулирования и его стадии. Охарактеризована система субъектов 

публичной администрации, осуществляющих административно-правовое 

регулирование создания юридических лиц. 

Доказано, что публично-правовая часть процесса создания, направленная на 

узаконивание юридического лица и его деятельности, заключается в прохождении 

процедур государственной регистрации создания юридического лица, 

лицензирования и разрешительных процедур, являющиеся административно-

правовыми и вместе составляющие процедуру легитимации юридического лица. 

Охарактеризована каждая из процедур легитимации, проанализированы их 

недостатки и предложены пути их преодоления. 

Осуществлен анализ опыта зарубежных стран в сфере административно-

правового регулирования создания юридических лиц, выявлены проблемы 

регулирования и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: юридическое лицо, создание юридических лиц, 

легитимация юридических лиц, государственная регистрация, лицензирование, 

разрешительные процедуры, административно-правовое регулирование, механизм 

административно-правового регулирования, субъекты публичной администрации, 

юридическая ответственность. 

 

ABSTRACT 

 

Ilnytska N. F. Administrative and legal regulation of the creation of legal 

entities. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – Kyiv National 

Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, 2021. 

The thesis is a comprehensive study that focuses on the administrative and legal 

regulation of the creation of legal entities. In the administrative and legal science, this 

study is one of the first comprehensive research of the administrative and legal 

regulation of the creation of legal entities; thus, it proves the scientific novelty of the 

findings. 

It was determined that creating a legal entity is the process of its foundation. This 

process requires performing certain actions and completion of the mandatory legal 
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procedures, that result in the creation of a legal entity, as well as in acquiring the right to 

operate. It was noted that the process of creating legal entities includes certain stages 

and is carried out in compliance with the requirements. Following the historical analysis 

of the domestic legislation, the author identified the particular stages of development of 

the legislation on creating legal entities. Besides that, the current regulatory legal acts 

were categorized by various criteria. 

The paper explores the essence of the mechanism of administrative and legal 

regulation of the creation of legal entities and defines its elements, such as: 

administrative rules and regulatory legal acts; administrative and legal relations in the 

field of creating legal entities, including the subjects of administrative and legal 

regulation; acts of implementation of subjective rights and obligations of the 

participants of the creation procedure, including individual acts of the subjects of public 

administration; forms and methods of administrative and legal regulation; procedures of 

legitimation of legal entities. 

The study confirmed that acquiring the status of a legal entity and the right to 

operate requires completion of the mandatory legal procedures, such as the state 

registration which is mandatory for all legal entities, as well as the licensing and 

authorization procedures in cases stipulated by law. These procedures are aimed at 

validating both a legal entity and its activities, and together, they make up the procedure 

of legitimation of a legal entity. 

Considering the best international practices in the administrative and legal 

regulation of the creation of legal entities (in Spain, Great Britain, Germany, USA and 

other countries) and their potential application in Ukraine, the author identified a 

number of problems in the administrative and legal regulation of the creation of legal 

entities and suggested ways to address them. 

Keywords: legal entity, creation of legal entities, legitimation of legal entities, 

state registration, licensing, authorization procedures, administrative and legal 

regulation, mechanism of administrative and legal regulation, subjects of public 

administration, legal responsibility. 


