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ВСТУП
Радикальні перетворення у всіх сферах суспільно-політичного життя в Україні нерозривно пов’язані зі створенням
необхідних умов реалізації та захисту прав, свобод і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб. Демократичні процеси в
українському суспільстві зумовлюють стрімкий розвиток різних інститутів, які потребують системного нормативно-правового регулювання та чітко визначеної реалізації через регламентовану діяльність публічних органів управління. Одним із
них є інститут реєстрації, який за останні роки значно розширив сферу свого застосування, що зумовило зростання кількості правовідносин, які обслуговуються цим інститутом.
У суперечливих умовах розвитку ринкової економіки
виникає безліч самостійних суб’єктів господарювання, діяльність яких, без сумніву, потребує регулювання з боку держави. Зменшуючи обсяги прямого управління суб’єктами
господарювання, держава зберігає і збільшує обсяги регулювання їх діяльності через інститут реєстрації.
Активне застосування інституту державної реєстрації
в механізмі правового регулювання суспільних відносин зумовлює необхідність встановлення меж діяльності зазначеного інституту, щоб не допустити його надмірного розширення, а також обґрунтованого наукового і законодавчого
визначення єдиних критеріїв, за якими реєстрація того чи
іншого об’єкта обов’язкова.
У системі публічного управління реєстраційні функції
покладено на значну кількість публічних органів управління
(публічну адміністрацію). Ці органи покликані реалізовувати реєстраційні повноваження, вносити дані до єдиних реєстрів, утримувати їх, видавати документи, які підтверджують проходження реєстраційної процедури. Якість реєстрації визначається за рівнем дієвості механізму правового ре–5–
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гулювання, від якого безпосередньо залежить за рівень виховання громадян у дусі поваги до закону, юридична цінність рішень, які приймаються від імені держави. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації набуває особливого
значення з огляду на входження Української держави до
міжнародних (світових і європейських) організацій.
Однак аналіз чинної нормативно-правової бази, якою
врегульовано інститут реєстрації та відповідно регламентовано реєстраційну діяльність публічної адміністрації, дозволяє стверджувати, що наявна реєстраційна сфера є безсистемною, невпорядкованою, із непоодинокими випадками
дублювання та суперечностей у змісті норм.
У сучасній Україні реєстраційну діяльність здійснюють
понад 50 органів публічної адміністрації, які майже не взаємодіють між собою, а рівень послуг, що надається ними, не відповідає європейським стандартам. Ці реалії – наслідок застарілого підходу до реєстраційної діяльності, спроба застосовувати
традиційні механізми до сучасної моделі суспільних відносин.
Налагодження функціонування органів публічної адміністрації відбувається з багатьма труднощами; невизначеним залишається співвідношення законодавчого і підзаконного врегулювання реєстраційної діяльності, що нерідко
призводить до грубих порушень прав і законних інтересів
громадян. За таких умов виникає необхідність у поглибленому науковому дослідженні адміністративно-правової
природи реєстраційної діяльності публічної адміністрації та
особливостей її регулювання.
Утім проблеми реєстраційної діяльності публічної адміністрації спеціально не вивчались; у наукових працях ці
питання відображені лише фрагментарно. Незважаючи на
це, в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
особливої актуальності набуває реєстраційна діяльність публічної адміністрації, необхідність оновлення змісту її організації, функціональних особливостей тощо.
–6–
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Розділ І
ПРИРОДА РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1.1. Інститут реєстрації
в системі адміністративного права
Соціально-економічні перетворення та закономірні процеси демократизації суспільства й держави створюють необхідні умови для реалізації конституційних прав і свобод громадян у різних сферах діяльності. Розвиток законодавства спонукає до значних змін правовідносин, які виникають між публічною адміністрацією, з одного боку, та юридичними й фізичними особами, з іншого. Вони пов’язані з реалізацією прав і законних інтересів останніх, що обумовлює необхідність створення ефективної системи правового регулювання цих соціальних відносин. Для вирішення такого завдання потрібно не
лише удосконалити чинне законодавство, але й утворити та
удосконалити багато принципово важливих правових інститутів, до яких належить, зокрема, інститут реєстрації.
Інститут реєстрації посідає одне з провідних місць в
науці адміністративного права. Окремі види державної реєстрації поширені й активно застосовуються у всіх сферах
суспільного життя. Здійснення реєстрації покладено на публічну адміністрацію, тобто на ті органи, які задовольняють
загальний публічний інтерес у сфері публічного управління.
Сьогодні термін «публічна адміністрація» широко не
застосовується в наукових колах, оскільки більш сталими та
успадкованими з радянського права є терміни «органи державного управління» та «державне управління». У той же
час слід наголосити, що наукове осмислення і подальша роз–7–
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робка теорії публічної адміністрації є одним із головних напрямів доктринального оновлення адміністративного права
України та важливим підґрунтям його трансформації у сучасну юридичну галузь європейського змісту. Цей рух не є
простою зміною термінів. Теорія публічної адміністрації має
принципові відмінності від теорії державного управління і за
юридичним змістом, і за ідеологічною сутністю. Її становлення і визнання ставить крапку на спробах пристосувати вчення про державне управління до доктрини правової демократичної держави, в якій нормативною визнається її відповідальність перед людиною. Права людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Публічна адміністрація1 в адміністративному праві європейських країн переважно визначається як сукупність органів та установ, які реалізують публічну владу шляхом виконання закону, підзаконних актів та вчинення інших дій у
публічних інтересах. Таке її розуміння є актуальним і для
української правової системи.
Необхідно зазначити, що поняття публічної адміністрації не є новітнім для українського права. Воно розглядається
у працях українських адміністративістів, які працювали за
межами радянської правової школи. Так, Ю. Л. Панейко у роботі «Теоретичні основи самоврядування» (1963 р.) писав, що
основою адміністративного права є те, що воно врегульовує
організацію та діяльність публічної адміністрації [1, с. 35].
Сьогодні українська правова наука активно досліджує
вказане поняття.
Так, В. Б. Авер’янов стверджує, що публічна адміністрація є сукупністю державних і недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими структурними елементами котрої
є, по-перше, органи виконавчої влади і, по-друге, виконавчі
органи місцевого самоврядування [2, с. 65–68].

–––––––––––
1 Реєстраційна діяльність публічної адміністрації розглядається автором в межах діяльності органів виконавчої влади.
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Молоді науковці Центру політико-правових реформ
відзначають, що публічна адміністрація – це організація і
діяльність органів та установ, підпорядкованих політичній
владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють
інші адміністративні функції в публічних інтересах. До публічної адміністрації входять насамперед органи виконавчої
влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, а також державна служба та служба в органах місцевого самоврядування [3, с. 20–28].
Дослідник А. М. Школик доводить, що публічну адміністрацію необхідно розглядати у двох аспектах: структурному та процедурному. Відповідно до структурного підходу
публічна адміністрація окреслюється як сукупність різних
організацій, які виконують публічні функції. Що ж стосується процедурного підходу, то це сукупність організаційних
дій, діяльності та заходів, які виконуються різними суб’єктами та інституціями [4, с. 10].
Поділяючи наведену точку зору, вважаємо за необхідне
зазначити, що публічна адміністрація як правова категорія
має два виміри: функціональний і організаційно-структурний. Відповідно до функціонального підходу це діяльність
відповідних структурних утворень із виконання функцій,
спрямованих на реалізацію публічного інтересу. Таким інтересом в українському праві визнається інтерес соціальної
спільноти, що легалізований і задоволений державою [5,
с. 31–32]. Таким чином, наприклад, виконання публічною адміністрацією правоохоронної функції означає системну діяльність усіх структурних утворень, які мають таку функцію.
Згідно з організаційно-структурним підходом публічна
адміністрація – це сукупність органів, які утворюються з метою здійснення (реалізації) публічної влади. В українському
праві публічною владою визнається:
– влада народу як безпосереднє народовладдя;
– державна влада – законодавча, виконавча, судова;
–9–
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– місцеве самоврядування [6, с. 196].
Публічну владу в Україні здійснюють такі органи:
– по-перше, Верховна Рада України (парламент), Президент України (як владний інститут), місцеві ради. Усі вони реалізують владу народу, що відображається у виборчих процесах;
– по-друге, усі органи й установи, які реалізують державну владу, наприклад, органи виконавчої влади, суди та інші;
– по-третє, усі органи і установи, які реалізують місцеве самоврядування. Наприклад, виконавчі комітети місцевих рад та органи самоорганізації населення тощо [1, с. 36].
Таким чином, публічна адміністрація – це система
органів і установ, які наділені владними повноваженнями й у
межах покладених на них функціональних обов’язків організовують і здійснюють діяльність щодо задоволення загальних публічних інтересів.
Специфіка сфери публічної діяльності, методи та засоби правового регулювання, що застосовуються суб’єктами
владних повноважень, які здійснюють реєстрацію, а також
їхнє правове становище визначають адміністративно-правову природу інституту реєстрації.
Для обґрунтування тези, що реєстрація є інститутом
адміністративного права, необхідно подати визначення правового інституту. До нині науковці не мають єдиного підходу до визначення зазначеної правової категорії.
Визначаючи поняття правового інституту, В. С. Якушев
ще у 1970 році вказував, що термін «правовий інститут» або
«інститут права» в юридичній літературі є однією з невизначених правових категорій, яка і до сьогодні не має загальноприйнятої теоретичної концепції. У найширшому значенні правовий інститут – це дещо середнє між нормою і галуззю права, що, звичайно, не відповідає ні теоретичним, ні
практичним потребам [7, с. 62–63].
Правовий інститут, за В. С. Якушевим, це сукупність
норм, які врегульовують ту чи іншу групу однорідних суспі– 10 –
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льних відносин, або таких, які врегульовують відособлені
суспільні відносини в межах тієї групи суспільних відносин,
що становлять предмет галузі, або таких, котрі окреслюють
певні типізовані правовідносини.
Уважаючи наявні тогочасні поняття «правового інституту» недостатніми, автор одночасно критикував надзвичайно широке визначення правового інституту [7, с. 62–63].
Відповідаючи на запитання, яку сукупність норм можна визнати правовим інститутом, В. С. Якушев стверджував,
що відповідь слід шукати за межами права. Основу правового інституту, як і галузі права, повинні становити суспільні
відносини, однорідні за своєю сутністю. Критерії поділу на
галузі, на думку автора, набувають вирішального значення і
у визначенні правового інституту. Відтак матеріальною
ознакою правового інституту є наявність відносно самостійних за своїм змістом і економічними наслідками або таких, що не мають економічного змісту, суспільних відносин.
Крім матеріальних ознак, правовий інститут повинен мати
також юридичні ознаки, оскільки вказані відносини закріплюються в нормативно-правових актах.
Можна вважати загальновизнаним, переконував учений,
що правовий інститут – основа галузі права, первинний самостійний структурний підрозділ галузі. У підсумку він наводив
таку дефініцію правового інституту: це «заснована на законі сукупність норм, які призначені врегульовувати в межах предмета
певної галузі права відповідні відносно самостійні суспільні відносини, а також пов’язані з ним похідні відносини [7, с. 67].
Своєю чергою, Л. І. Дембо зазначав, що в літературі зазвичай зловживають терміном «правовий інститут» та застосовують його надто широко, до будь-якого правового
явища, не вкладаючи в це поняття певного конкретного змісту [8, с. 69].
В. А. Четвернін правовий інститут визначав як групу
правових норм, які врегульовують відповідний вид суспіль– 11 –
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них відносин у межах галузі права; самостійний підрозділ
галузі права [9, с. 372].
В. О. Котюк тлумачив правовий інститут як окрему
групу правових норм, які врегульовують найбільш однорідні
суспільні відносини в самій галузі права і тісно пов’язані між
собою [10, с. 36].
С. С. Алексєєв стверджував, що інститут права – це відокремлена група юридичних норм, які врегульовують суспільні відносини конкретного виду. Як приклади, цей автор
наводив інститут права власності в цивільному праві, інститут відповідальності посадових осіб у адміністративному
праві, інститут виборчого права та норми, які врегульовують статус депутата в конституційному праві. Він зазначав,
що інститути можуть бути галузевими та міжгалузевими
(комплексними) [11, с. 305].
Ю. С. Шемшученко зазначав, що інститут права – це
група взаємопов’язаних юридичних норм, які врегульовують окремий вид суспільних відносин; елемент системи
права. Інститут права здійснює комплексний вплив на поведінку фізичних та юридичних осіб у різних сферах суспільного життя. Як і право в цілому, інститут права формується
об’єктивно. Однією з основних ознак інституту права є тривалість його існування. За певних умов стабільний інститут
права може оформитися у підгалузь або галузь права, як це
сталося, зокрема, з авторським, винахідницьким правом,
правом соціального захисту тощо [12, с. 701–702].
І. Л. Бачило вважає, що інститут адміністративного
права – це найбільш повна нормативна характеристика матеріальних та процесуальних механізмів, відносин щодо певного предмета (сфери) правового регулювання методами й
засобами адміністративного права [13, с. 18].
На думку В. Б. Авер’янова, інститут адміністративного
права – це певна сукупність норм, які застосовуються для
регулювання державного управління незалежно від його
– 12 –
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конкретних сфер, але за умови достатнього рівня однорідності регульованих суспільних відносин [14, с. 129].
Ми погоджуємося, що останнє визначення інституту
адміністративного права є найбільш влучним та повним,
однак, зважаючи на сучасні тенденції розвитку адміністративного права та особливості його поліструктурного предмета [15, с. 28; 16], вважаємо за необхідне удосконалити наведену вище дефініцію.
Отже, інститут адміністративного права – це сукупність правових норм, які врегульовують відносно однорідні
суспільні відносини у сфері публічного управління, що здійснюються для задоволення загального публічного інтересу.
Державна реєстрація у правовому полі – досить нове
та недосліджене явище. Сьогодні законодавець не надто чітко тлумачить зазначену категорію.
Так, у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» визначено, що
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – це засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, а також вчинення
інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру [17].
Отже, державна реєстрація – це засвідчення факту …, а
також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення
відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Що
вкладає законодавець у зміст словосполучення «інші реєстраційні дії», вказаний Закон не встановлює.
У Законі України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень» визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень – це офіційне визнання і підтвердження державою
фактів виникнення, переходу або припинення речових прав
на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується вне– 13 –
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сенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень [18]. У такому разі законодавець
тлумачить державну реєстрацію як офіційне визнання і підтвердження державою фактів …, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру.
У Законі України «Про племінну справу у тваринництві»
визначено, що державна реєстрація племінних тварин і племінних стад – це внесення даних про племінних тварин і племінні стада, що мають необхідні для реєстрації генетичну
якість та рівень продуктивності, відповідно до державних
книг племінних тварин і Державного племінного реєстру з
метою формування відповідної бази даних про племінні ресурси [19]. Отже, законодавець визначає державну реєстрацію
як внесення даних …, відповідно до державних книг і Державного реєстру з метою формування відповідної бази даних.
У Законі України «Про банки і банківську діяльність»
визначено, що державна реєстрація банку – це надання банкові статусу юридичної особи [20]. Отже, в такому разі законодавець звів поняття державної реєстрації до надання відповідного статусу.
Цей перелік може бути продовжений, однак з наведеного
зрозуміло, що сьогодні в чинному законодавстві нема єдиної
концепції щодо розуміння поняття «державна реєстрація».
Термін «реєстрація» походить від слова «реєстр», яке
з’явилося в українській мові через польське «rejestr», від латинського «regestum» – внесене, записане: «regere» – приносити назад, вносити [21, с. 460]. Воно означає список, письмовий перелік кого-небудь або чого-небудь; книгу для запису справ, документів, майна, земельних володінь тощо. Відповідно поняття «реєстрація» має такі значення:
– внесення кого-небудь або чого-небудь у реєстр з метою обліку або надання йому законної чинності;
– фіксація переважно за допомогою приладів якогонебудь явища, спостереження, факту [22, с. 484].
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Ще у 1899 році К. К. Арсеньєв та Е. Е. Петрушевський
зазначали, що реєстрація – це запис в офіційних книгах чи
списках торговельних або промислових підприємств, який
існує в державах Західної Європи з дуже давнього часу. Ще в
період Римської імперії, вірогідно, у зв’язку з цеховою організацією, був звичай ведення особливих списків, до яких
вносилися усі торговці та промисловці, які належали до певної корпорації тощо. Частково ці списки слугували для розподілу податків, котрі стягувалися з поселення. У середньовіччі, коли панував цеховий устрій, заняття промислом або
торгівлею було тісно пов’язано з належністю до цеху, а вступ
до цеху вимагав унесення імені нового члена у відповідні
списки. У зазначеному і є, напевне, загальна причина існування великої кількості реєстрів, які збереглися в архівах
італійських і деяких французьких міст [23, с. 455–457].
Убачаємо необхідність визначення співвідношення
таких понять: «фіксація», «облік», «реєстрація», «державна
реєстрація».
Так, облік означає занесення в базу даних інформації
про суб’єктів і їх статус, права, обов’язки та здійснювані ними дії. Облік буває простий (довідниковий) та реєстраційний (офіційний). Простий облік здійснюється з обліковою
метою і його дані юридично не значущі. Правила такого обліку невизначені, однак не втрачають офіційного статусу,
втім зміни даних обліку не зумовлюють будь-яких юридичних наслідків. Своєю чергою, реєстраційний облік характеризується юридичною значущістю облікових даних. Для офіційного обліку характерне дотримання визначеного нормативно-правовими актами порядку реєстраційного обліку. Офіційність реєстраційного обліку забезпечують реєстри.
Реєстрація характеризується не лише юридичною значущістю облікових даних. Процедура супроводжується видачею заявникові правовстановлювального документа (свідоцтва) про офіційне визнання і підтвердження державою
– 15 –
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законності існування матеріальних об’єктів та юридичних
фактів. Отже, ознакою, яка покладається в основу розмежування категорій «реєстрація» та «облік», є правовстановлювальний характер.
Очевидно, що будь-яка реєстрація – це облік, однак не
будь-який облік є реєстрацією.
Отже, поняття «реєстрація» вужче, ніж поняття «облік». Так само співвідносяться поняття «фіксація» і «облік»
та «реєстрація» і «державна реєстрація», останнє з яких –
вужче стосовно попереднього2 (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Співвідношення понять:
держава реєстрація, реєстрація, облік, фіксація

Д. Р. – державна реєстрація; Р. – реєстрація; О. – облік;
Ф. – фіксація.

Як зазначає М. Ю. Тихомиров, реєстрація – це юридичний акт визнання та підтвердження правомочним суб’єктом,
фактів, подій або явищ, які підлягають обліку та реєстрації,
які надають об’єкту реєстрації законності, роблять його
юридично значущим [24, с. 742].
Ю. М. Козлов пропонує визначення державної реєстрації акта як офіційного визнання законності відповідних дій і

–––––––––––
2 Далі під терміном «реєстрація» автор розуміє «державну реєстрацію».
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правових актів, завдання зі здійснення якого переважно покладається на органи юстиції та внутрішніх справ [25, с. 184].
Визначення реєстрації наведено, зокрема, у «Большой
советской энциклопедии», де реєстрація визначається як
взяття на облік, занесення до реєстру осіб, актів цивільного
стану, установ, матеріальних цінностей та інших об’єктів; у
ракурсі державно-управлінської діяльності існує реєстраційна система – форма державного обліку, що полягає в
обов’язковій реєстрації уповноваженими на те органами певних подій, юридичних фактів і т. д. [26, с. 221].
Таке визначення, на нашу думку, застаріле й неповне,
оскільки державну реєстрацію окреслює як матеріальнотехнічну дію.
Окремі вчені визначають реєстрацію як акт офіційного визнання законності відповідних дій, що забезпечує
законність дій, які вчинюються у сфері державного управління, та становить значний публічно-правовий інтерес,
одночасно гарантує права та законні інтереси фізичних і
юридичних осіб, а також різноманітних недержавних
утворень [27, с. 398].
А. І. Рябко визначає реєстрацію як контрольно-правовий засіб, за допомогою якого підконтрольний суб’єкт, який
виконав усі приписи закону щодо виконання дій, оформлення
документів, сплати мит, повинен бути зареєстрований, а орган, що реєструє, не вправі йому відмовити. Реєстрація, тобто
внесення до спеціальних списків, реєстрів, регістрів, кадастрів різних фактів, що мають юридичне значення, матеріальних об’єктів, нерухомості, юридичних актів, підприємств проводиться головним чином з метою обліку [28, с. 104].
Д. М. Бахрах вважає, що реєстрація полягає у перевірці
законності фактів, їхньому офіційному визнанні й подальшому обліку [29, с. 377]. Її здійснення покладено на уповноважені державні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
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І. М. Лазарєв зазначає, що реєстрація є одним із видів
адміністративних процедур, що проводяться органами виконавчої влади щодо громадян та їх організацій. Реєстраційні адміністративні процедури передбачають діяльність
органів виконавчої влади, урегульовану адміністративнопроцесуальними нормами, під час якої вирішуються питання щодо офіційного визнання законності існування певних
матеріальних об’єктів і юридичних фактів [30, с. 17].
У той же час П. В. Нагребельний доводить, що державна реєстрація (пізньолат. registration – внесення до списку,
переліку) – це письмовий запис або фіксація іншим чином
фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з
метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності і надання їм законного (легітимного) статусу. Державна реєстрація є доказом обставин, що тягнуть за собою певні
юридичні наслідки. Державна реєстрація здійснюється у
встановленому законодавством порядку уповноваженими
державою органами виконавчої влади, на які покладено також обов’язки щодо ведення та належного функціонування
відповідного державного реєстру.
Ми вважаємо, що наведене В. П. Нагребельним визначення найбільш повне, однак не погоджуємось з думкою, що
державна реєстрація здійснюється лише органами виконавчої влади, оскільки державну реєстрацію здійснюють також
органи місцевого самоврядування (державна реєстрація
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо), інші
публічні органи управління, які не мають статусу органу виконавчої влади.
Окрім невизначеності щодо змісту правової категорії
«державна реєстрація», виникає питання щодо співвідношення її з категорією «дозвільна система».
Так, наприклад, Д. М. Бахрах вважає, що державна реєстрація багато в чому схожа з дозвільною системою. Однак
це два різні способи, що належать до різних методів адмініс– 18 –
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тративного впливу. Так, під час реєстрації громадян, транспортних засобів, угод з нерухомістю й т.д. не приймається
адміністративний акт, що дозволяє діяльність. Реєстрація
полягає в перевірці законності фактів, їх офіційному визнанні й подальшому обліку, а видача дозволів із подальшим наглядом пов’язана з певними видами діяльності, наділенням правами відповідних суб’єктів [29, с. 338].
А. Б. Агапов, навпаки, допускає, що реєстрація є однією
із форм державної дозвільної політики поряд з ліцензуванням і сертифікацією, оскільки їх реалізація має істотні правові наслідки для суб’єктів правовідносин [31, с. 302].
В. І. Новоселов розглядає державну реєстрацію як матеріально-технічну дію, яка відрізняється від правових актів
тим, що під час реєстрації не провадяться владні дії з метою
створення, зміни або припинення правовідносин [32, с. 221].
У той же час, вказаний автор зазначає, що реєстрація будьякого факту може бути державно-владною діяльністю. Це
означає, що він (факт) визнається державою як такий, що має
юридичне значення для різних видів відносин (адміністративно-, земельно-, цивільно-правових). У такому разі реєстрація
є актом компетентного державного органу, що породжує або
підтверджує права і обов’язки [33, с. 126].
Ю. А. Тихомиров відносить реєстрацію, поряд з ліцензуванням і сертифікацією, до обліково-легалізаційних
режимів як одну з підгруп адміністративно-правових режимів [34, с. 340].
Убачається, що розбіжності в думках науковців обумовлені багатогранністю (багатоаспектністю) цього інституту.
Так, якщо в правовідносинах, які виникають при державній реєстрації юридичних осіб в органах державної виконавчої влади або місцевого самоврядування, кінцевою метою є наділення заявника відповідними правами й обов’язками внаслідок одержання ним відповідного свідоцтва
(можна також констатувати наявність у правовідносинах,
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що виникають з цього приводу, деяких характерних рис дозвільних правовідносин), то в правовідносинах, які виникають під час державної реєстрації права власності й інших
речових прав на нерухоме або рухоме майно, кінцевою метою є констатація певного факту (наприклад, посвідчення
факту наявності належних йому на праві власності майнових об’єктів), офіційне його визнання та облік, а не наділення заявника відповідними правами в певній галузі. У
той же час реєстрація є ефективним засобом управлінського впливу, оскільки окремі права та обов’язки виникають
лише у зв’язку з наявністю правового акта управління,
яким є свідоцтво про реєстрацію, що слугує регулятором
суспільно важливої поведінки. Таким чином, однозначно
відносити правовідносини, що виникають під час державної реєстрації, до сфери дозвільної системи, на нашу думку,
не зовсім доцільно, оскільки відсутність у деяких із них різновидів обов’язкових елементів унеможливлює належність їх до цього інституту.
Водночас українські науковці, зокрема І. Б. Коліушко та
В. П. Тимощук, які розвивають в Україні європейські стандарти в теорії та практиці, відносять реєстрацію та ведення
реєстрів до окремої групи управлінських послуг і наводять
як приклади реєстрацію актів цивільного стану, суб’єктів
підприємницької діяльності, автомототранспортних засобів
тощо [35, с. 30–34].
Ю. О. Куц та С. В. Краснопьорова зазначають, що реєстрація у світовій практиці традиційно належить до управлінських послуг [36, с. 10–11].
Як зазначає В. Б. Авер’янов, адміністративне право
врегульовує діяльність з надання адміністративних послуг,
тобто діяльність органів так званої публічної адміністрації,
в ході якої здійснюються різні реєстрації, видачі ліцензій та
ін. [14, с. 453]. Отже, вищевказані вчені відносять реєстрацію
до адміністративних послуг.
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Для того, щоб довести, що реєстрація належить до адміністративних послуг, необхідно більш докладно розглянути інститут управлінських послуг, який сьогодні активно
впроваджується у правове поле як інститут адміністративних послуг.
Теорія публічних послуг запозичена з досвіду розвинених держав (Велика Британія, США, Канада та ін.), де з 80-х років XX століття відбулася зміна пріоритетів державної діяльності, а також засад і форм відносин між владою і громадянами. Людина, її права та свободи визнані головною соціальною цінністю, а головним завданням публічної адміністрації визначено саме надання якісних послуг громадянам.
Відповідно громадяни у відносинах із владою є не прохачами, а споживачами послуг. Держава в особі публічних
суб’єктів орієнтується на потреби особи так само, як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби
споживача («клієнта»), його запити та очікування.
В Україні у процесі застосування категорії «послуги»
головний акцент робиться на юридичні аспекти, зокрема на
адміністративну процедуру їх надання. Це пояснюється тим,
що головними ідеологами запровадження теорії послуг є
насамперед представники науки адміністративного права
(В. Б. Авер’янов, І. Б. Коліушко). Однак основними опонентами цієї теорії є також представники юридичної науки, які
ставлять під сумнів саму можливість застосування категорії
«послуги» щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому дискусії з цього питання виникли саме в юриспруденції [37, с. 116].
В англійській мові для позначення категорії публічних
послуг вживається термін «public services». Однак особливості категорійного апарату зумовили помилковий переклад
терміна «публічна адміністрація» як «державне управління».
Термін «публічні послуги» спочатку замінили терміном «державні послуги». У Концепції адміністративної реформи в
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Україні паралельно застосовуються терміни «державні послуги» і «управлінські послуги». За значенням вони особливо не розрізняються. Останнім часом найбільш уживаним
став термін «адміністративні послуги», оскільки справедливо вважається, що категорія «управлінських послуг» вже має
своє змістове навантаження в економічній науці. Прикметник «адміністративні» є більш вдалим і тому, що вказує на
суб’єкт, який надає такі послуги, – на адміністрацію, адміністративні органи. Крім того, прикметник «адміністративні»
характеризує владно-публічну (адміністративну) природу
діяльності щодо надання цих послуг [37, с. 117].
В. П. Тимощук зазначає, що з метою підвищення ефективності виконання завдань держави та місцевого самоврядування доцільно застосовувати «найширше» поняття –
«публічні послуги», тобто всі послуги, які надаються публічним сектором і за надання яких відповідальність несе публічна влада [37, с. 118].
Запровадження поняття «управлінські послуги» насправді спрямоване не на виокремлення якісно нового виду
адміністративно-правових відносин між публічними органами і приватними особами, а на змістову переоцінку характеру взаємовідносин між державою і людиною [38, с. 125–
127]. Тобто акцент робиться на виконанні обов’язків держави перед приватними особами, зміні ідеології «панування
держави» на нову ідеологію «служіння держави» людині з
метою забезпечення її прав та інтересів.
За ознакою суб’єкта найбільш широке (родове) поняття «публічні послуги» поділяють на:
– державні – послуги, які надаються органами державної влади (переважно виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями;
– муніципальні (або комунальні) – послуги, які надаються органами місцевого самоврядування та муніципальними (комунальними) підприємствами, установами, органі– 22 –
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заціями. Іноді для характеристики послуг місцевого самоврядування застосовують лише прикметник «комунальні»,
але менш вдало, оскільки він автоматично асоціюється з послугами щодо забезпечення потреб комунального господарства – водою, газом, електрикою тощо. Широко вживаний
раніше в адміністративному праві прикметник «громадські»
також не зовсім виправданий, оскільки етимологічно не
розмежовує ознак діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій (фактично саме вони надають послуги, які можна назвати «громадськими»).
За ознаками суб’єкта, який несе відповідальність за
надання публічної послуги, та джерелом фінансування (виду
бюджету) до державних послуг можна віднести також послуги, які надаються органами місцевого самоврядування і
недержавними підприємствами, установами, організаціями
(та іншими можливими суб’єктами) в порядку виконання
делегованих державою повноважень, а до муніципальних –
послуги, які надаються за рахунок місцевих бюджетів та під
відповідальність органів місцевого самоврядування.
Що ж стосується адміністративних послуг, то це самостійний вид публічних (тобто і державних, і муніципальних) послуг, який виокремлюється на тій підставі, що їх надання обов’язково пов’язане з реалізацією владних повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування [14, с. 455].
Зазначений аналіз не буде повний, якщо не зазначити,
що діяльність публічної адміністрації з надання адміністративних послуг характеризується такими ознаками:
– адміністративні послуги надаються за зверненням (у
різноманітний спосіб) фізичної або юридичної особи. Натомість, наприклад, контрольна (перевірка, ревізія, інспектування тощо) та інша так звана «втручальна» діяльність, що
здійснюється за ініціативою адміністративного органу, не є
адміністративними послугами;
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– надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної
фізичної або юридичної особи (хоча в окремих випадках
особам надаються адміністративні послуги і виконуються
певні, встановлені законодавством обов’язки. Наприклад,
автовласник зобов’язаний зареєструвати транспортний засіб, а підприємець – пройти реєстрацію для сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України);
– адміністративні послуги надаються публічною адміністрацією обов’язково шляхом реалізації владних повноважень. При цьому публічною адміністрацією може вважатися
будь-який суб’єкт (в тому числі установа, організація, підприємство незалежно від форми власності тощо), який на
виконання закону чи у порядку делегування здійснює владні повноваження публічної адміністрації;
– право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне повноваження публічної адміністрації визначається (має визначатися) лише законом.
Отримати конкретну адміністративну послугу можна, як
правило, лише в одному органі публічної адміністрації;
– результатом надання адміністративної послуги в
процедурному значенні є адміністративний (індивідуальний) акт – рішення або юридично значуща дія публічної адміністрації, якими задовольняється звернення особи. Такий
адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, яким є особа, котра звернулася,
щоб отримати цю послугу [14, с. 456].
Підсумовуючи викладене, вважаємо можливим сформулювати визначення адміністративних послуг як діяльність публічної адміністрації, спрямовану на юридичне оформлення умов, які визначені законодавством як необхідні для
забезпечення належної реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, охоронюваних законом інтересів і виконання обов’язків фізичних або юридичних осіб, яка здійснюється за звер– 24 –
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ненням цих осіб і офіційними результатами якої є адміністративний (індивідуальний) акт відповідного органу.
Одним зі стратегічних завдань адміністративної реформи в Україні є «запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг» [39, с. 8].
Україна повинна перетворитись на державу для людини, а
не залишатись, як це було в радянські часи, утворенням, яке
обмежувало права громадян. Раніше вважалося, що держава
і її вищі органи управляють нижчими, і найнижчою ланкою
державного організму, його «гвинтиками» були громадяни.
Сучасне розуміння демократичної держави полягає в тому,
що не громадяни служать державі, а вона є організацією на
службі у суспільства. Це означає, що держава не управляє
громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє
різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Зважаючи на зазначене, ми підтримуємо позицію вищезазначених авторів щодо віднесення реєстрації до адміністративних послуг, оскільки в умовах розвитку демократичного суспільства органи публічної адміністрації мають надавати адміністративні послуги фізичним та юридичним
особам, а не лише діяти адміністративно-командними методами. Тобто кожна людина, зокрема державний службовець,
має усвідомити безсумнівну тезу про те, що держава створена заради людини, а не людина заради держави.
Сьогодні більшість авторів схиляється до думки, що
застосування інституту реєстрації більшою мірою, ніж це
необхідно, породжує напруженість у відносинах із суб’єктами публічної влади, сприяє розвитку бюрократизму. А
там, де реєстраційна діяльність недостатньо врегульована
правом, виникають свавілля, зловживання владою й корупція. Непоодинокі випадки, коли посадові особи публічної
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адміністрації, які здійснюють реєстрацію юридичних осіб,
навмисно проводять прийом громадян надто повільно, штучно створюючи черги і примушуючи громадян вирішувати
питання «в обхід».
Таке становище, природно, підриває й без того нестабільну нормативно-правову основу процедури реєстрації,
сприяє виникненню колізій і протиріч, ускладнює роботу
структур, які здійснюють реєстрацію, та призводить до зростання потоку скарг і позовів.
Державна реєстрація є особливим важелем упливу,
оскільки окремі права й обов’язки у фізичних та юридичних
осіб виникають лише у зв’язку з державною реєстрацією.
Здійснення державної реєстрації покликане забезпечити публічний інтерес і передбачає збалансування певним
чином публічного й приватного інтересів.
Необхідно зазначити, що істотне розширення інституту реєстрації в Україні (порівняно з радянським періодом)
було обумовлено змінами в характері впливу держави на
суспільні відносини, що складаються в економіці та інших
сферах життя.
Реєстрацію можна віднести до категорії правових
форм, оскільки вона завершується прийняттям правового
акта (свідоцтва про реєстрацію), що зумовлює юридичні наслідки. Юридичні наслідки реєстрації полягають у виникненні адміністративно-правових відносин між заявником і
органом публічної адміністрації, який здійснює процедуру
реєстрації.
Державній реєстрації характерні такі ознаки:
– по-перше, 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;
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– по-друге, 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 громадян у реалізації програм управління, спеціалізація управлінського впливу, професійна компетентність;
– по-третє, державна реєстрація є формою контролю за
фактичним виконанням обов’язкових умов, пов’язаних з діяльністю суб’єктів реєстраційних правовідносин;
– по-четверте, 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 [40, с. 158].
Реєстрація в такому разі пов’язана з одержанням суб’єктом
окремих прав або правового статусу, без яких надалі юридично значущі дії неможливі;
– по-п’яте, 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 [41, с. 30];
– по-шосте, названі змістові ознаки діалектично єдині
з їх юридичною формою – свідоцтвом про державну реєстрацію, що є юридичним документом органу публічної адміністрації, який підтверджує відповідні права або правовий
статус громадян і юридичних осіб [42, с. 26].
Зовнішня сторона реєстрації полягає у видачі свідоцтва про державну реєстрацію, яке містить достатні відомості
про зареєстроване право й самого суб’єкта реєстрації.
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Ці властивості становлять основу (ядро) адміністративно-правового інституту – реєстрації, який існує самостійно.
Реєстраційні правовідносини є різновидом адміністративних правовідносин із властивими для них загальними
ознаками. Водночас вони мають свої особливості, а саме:
– обов’язки й права суб’єктів цих відносин прямо
пов’язані з реєстраційною діяльністю;
– реєстраційні правовідносини виникають найчастіше
з ініціативи зацікавленої сторони (заявника);
– реєстраційні правовідносини виникають на підставі
норм, які врегульовують інститут реєстрації;
– як правило, реєстраційні правовідносини здійснюються на платній основі.
Який би орган не займався реєстрацією, він здійснює
адміністративно-правову діяльність. Для того, щоб обґрунтувати вищевикладену тезу, необхідно визначити галузеву
належність інституту реєстрації.
Рівень правової регламентації того чи іншого правового явища прямо залежить від правильності встановлення
галузевої належності норм, які характерні йому [43, с. 52].
Галузь права – категорія наукова, підсумок наукових
досліджень. Правова теорія розвивається як наслідок виникнення й стрімкого розвитку в сучасній Україні нових суспільних відносин, що врегульовуються правом.
Правову сутність відносин, як правило, визначають як
галузеву належність норм, якими ці відносини регламентуються. Встановлення правової сутності необхідне, оскільки
вдосконалення правового регулювання можливе лише за
умови чіткого визначення того нормативного масиву, що
застосовується в конкретному випадку.
За галузевою належністю, тобто за предметом і методом правового регулювання, всі норми класифікуються за
галузями права. Відповідно до цих об’єктивних критеріїв
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законодавець видає кодифіковані акти, формуючи таким
чином галузі законодавства, які відповідають галузям права:
норми державного, цивільного, адміністративного, кримінального, сімейного права й т.д. [44, с. 180].
Деякі вчені відносять державну реєстрацію до цивільно-правових інститутів з позицій регулювання суспільних
відносин, що входять до предмета цивільного права.
Однак багато хто з науковців вважає, що інститут
реєстрації – це один з інститутів адміністративного права
[43, с. 78]. У юридичній науці з цього приводу єдиної думки не існує.
Детальний розгляд норм, які регламентують процедуру державної реєстрації, дозволяє нам зробити висновок про
те, що цей інститут належить до інститутів адміністративного права.
Цю тезу можна підтвердити такими положеннями:
– специфіка сфери виконавчо-розпорядчої діяльності,
методи й засоби правового регулювання, які застосовуються державно-владними суб’єктами, що здійснюють реєстрацію, визначають адміністративно-правову природу інституту реєстрації;
– суспільні відносини, які врегульовуються інститутом реєстрації, є відносинами між органом публічної адміністрації й заявниками. Ці правовідносини мають характер публічних адміністративно-правових відносин і врегульовуються в основному нормами процесуального права. Законодавство про реєстрацію (за своїм змістом) є збірником правил, які врегульовують процедуру державної
реєстрації.
Отже, інститут реєстрації є складовою адміністративного права. Порядок створення й структура органу публічної адміністрації, який здійснює державну реєстрацію, є
предметом адміністративно-правового регулювання.
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А. Р. Кірсанов проводив порівняльно-правовий аналіз
цивільного права і реєстрації як інституту адміністративного права та виявив істотні розбіжності між ними, зокрема:
– цивільне право врегульовує суспільні відносини, яким
властива юридична рівність сторін, інститут реєстрації –
відносини влади, які базуються на підпорядкуванні;
– цивільне право врегульовує майнові відносини, інститут реєстрації – процесуальні відносини;
– цивільне право – галузь матеріального права, інститут реєстрації належить до галузі процесуального права;
– цивільне право – галузь приватного права, інститут
реєстрації належить до галузі публічного права [45, с. 6].
Слушною в цьому контексті є думка іншого автора –
В. В. Михольської, яка у своєму дисертаційному дослідженні
«Адміністративно-правові аспекти державної реєстрації нерухомості» також відносить державну реєстрацію до інститутів адміністративного права та зазначає, що сутність державної реєстрації полягає не лише у порядку видачі й оформлення свідоцтва про право. Це правовий інститут, до якого
входять взаємозалежні правові норми, які врегульовують
відносини із приводу надання прав, їх оформлення, реалізації й припинення, заснований на поєднанні адміністративно-правового й цивільно-правового регулювання [46, с. 78].
Також звертаємо увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові
відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників [47].
Своєю чергою, до майнових відносин, заснованих на
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні
однієї сторони іншій, а також до податкових, бюджетних
відносин цивільне законодавство не застосовується (ч. 2
ст. 1 ЦК України) [47, с. 14].
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Правове регулювання організаційних відносин, пов’язаних із майновими відносинами (реєстрацією, веденням
реєстрів, обліку, визначенням порядку здійснення конкретних видів діяльності й т.д.), характеризується наявністю зобов’язальних приписів відповідних органів виконавчої влади. Безумовно, статус і діяльність юридичних та фізичних
осіб урегульовуються нормами цивільного законодавства,
однак, коли вони стикаються з інтересами державних органів, то ці відносини стають юридично нерівними.
Таким чином, у відносинах застосовується метод влади й підпорядкування, заснований на споконвічній юридичній нерівності сторін (на відміну від методу цивільного права, що заснований на рівності сторін, автономії волі й майнової самостійності учасників цивільних правовідносин).
Щобільше, як уже зазначалося, до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, а також до податкових,
бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законом. Особливість цих
відносин полягає у тому, що в них бере участь наділений
владними повноваженнями орган виконавчої влади. Майнові відносини між самими суб’єктами підприємницької діяльності (горизонтальні відносини) врегульовуються переважно диспозитивними нормами цивільного законодавства, тоді як суб’єкти цивільних правовідносин вступають в організаційні (управлінські) правовідносини, пов’язані з майновими відносинами, а останні врегульовуються винятково нормами адміністративного законодавства.
Кожен правовий інститут охоплює певне коло суспільних відносин, а його норми належать до конкретної галузі
права. Інститут реєстрації заснований на імперативному методі регулювання, за яким право виникає на підставі владно-розпорядчого акта реєстрації органів публічної адміністрації, а не договору.
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Відповідно, відносини, які виникають між державою та
заявниками, врегульовуються адміністративним правом, а
питання оформлення прав вирішуються в рамках юрисдикції органів публічної адміністрації.
Безумовно, реєстраційні правовідносини – предмет
адміністративного права, сторонами яких є заявник і публічна адміністрація. Тому було б неправильно відносити вказані відносини винятково до цивільного законодавства,
адже встановлення й визначення самого порядку реєстрації,
правил ведення єдиного державного реєстру є адміністративною дією органів публічної адміністрації.
Говорячи про призначення реєстрації, важливо визначити мету й завдання цього адміністративно-правового інституту. Існують різні думки щодо визначення мети державної реєстрації.
Так, наприклад, Т. В. Закупень відзначає, що державна
реєстрація юридичних осіб і приватних підприємців має на
меті здійснення державного контролю за веденням господарської діяльності, оподатковування, одержання відомостей статистичного обліку для здійснення регулювання економіки, надання всім зацікавленим особам інформації про
зареєстровані права [48, с. 12].
На думку Е. І. Спектор, перелік об’єктів, які підлягають
реєстрації, великий. За своїм характером усі ці об’єкти різнопланові, однак єдине, що їх поєднує, – мета державної реєстрації. По-перше, за допомогою реєстрації й ведення уніфікованого обліку держава забезпечує суспільну та державну безпеку, а по-друге, визнає правоздатність суб’єктів у певній сфері діяльності [49, с. 18].
В. Б. Агапов основну мету державної реєстрації вбачає
в наданні заявнику повноважень юридичної особи або власника. Таким чином, зміст реєстрації полягає в наданні певному суб’єкту статусу організації, яка має право від свого
імені брати участь у цивільному обігу та судових суперечках,
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або ж до офіційного визнання права суб’єкта на володіння,
розпорядження і користування певними видами майна та
плодів інтелектуальної праці [50, с. 91–92]. Обґрунтованість
цього твердження є сумнівною.
Метою реєстрації, як зазначає С. В. Лихачов, є легітимація певного виду діяльності того чи іншого суб’єкта
[51, с. 82]. Ми вважаємо, що цього визначення мети легалізації недостатньо для розуміння усієї сутності інституту
реєстрації.
Ширше визначає мету державної реєстрації П. І. Кононов:
– забезпечення фізичній або юридичній особі реалізації майнових і особистих немайнових прав, що їй належать;
– забезпечення виконання фізичною або юридичною
особою покладених на неї юридичних обов’язків;
– забезпечення правової охорони прав фізичної або
юридичної особи;
– забезпечення можливості здійснення державного
контролю за законністю реалізації фізичними та юридичними особами наданих їм прав і виконанням покладених на
них обов’язків [52, с. 118].
Проведений нами системний аналіз наукових публікацій та чинних нормативно-правових актів дозволяє сформулювати мету державної реєстрації:
– захист права (власності, авторських прав, свободи
пересування);
– легітимація (легалізація) суб’єкта права (реєстрація
юридичних осіб і приватних підприємців);
– забезпечення безпеки в суспільстві (реєстрація зброї,
отруйних речовин, транспортних засобів і т.п.);
– охорона публічних інтересів (реєстрація актів цивільного стану);
– забезпечення контролю (виробництво етилового спирту, ввіз медикаментів і т. ін.).
– 33 –

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації:
організаційно-правовий аспект

Однак слід зазначити, що якщо сама реєстрація перешкоджає реалізації конституційних прав і свобод громадян
та інших суб’єктів реєстраційних правовідносин, то така
процедура є шкідливою для суспільства й держави.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можемо
стверджувати, що державна реєстрація – це інститут адміністративного права, яким забезпечується фіксація фактів,
явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою їх
державного обліку та контролю, засвідчення дійсності і надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті чого настають певні юридичні наслідки. Вона здійснюється у встановленому законодавством порядку органами публічної адміністрації, на які покладено також обов’язки щодо ведення та належного функціонування відповідного державного реєстру.
З огляду на вищенаведену дефініцію вважаємо, що реєстрація як правова категорія має такі ознаки:
– це правовий інститут адміністративного права;
– інститут, що входить до окремої групи адміністративних послуг;
– інститут, що проявляється в межах правової форми
діяльності;
– необхідність фіксації фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів, установлена нормативно-правовими актами України;
– наявність відповідного суб’єкта владних повноважень, який наділений правом державної реєстрації в межах
встановлених функцій;
– визначеність процесуальної регламентації реєстраційних дій;
– обов’язковість здійснення реєстраційних дій;
– видання правового акта управління про реєстрацію;
– настання юридичних наслідків за невиконання приписів держави щодо здійснення реєстраційних дій;
– наявність відповідного державного реєстру.
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1.2. Зміст і особливості реєстраційної
діяльності та її види
Реєстрація, здійснювана у процесі реалізації функцій
публічної влади, завжди повинна проводитися в рамках визначеної правової форми. Це одна з найважливіших вимог
демократичної правової держави. Правова форма визначає
суб’єктів реєстраційних відносин, їхній правовий статус, завдання, принципи організації, процесуальну форму, тобто
правові засоби щодо проведення реєстрації та ведення державного реєстру. Питання полягає в тому, чи правова форма
реєстраційної діяльності є специфічною або входить до інших видів правової діяльності; чи відображаються особливості функціональної характеристики реєстрації на її правовій регламентації.
Теоретичні розробки щодо розуміння правової форми
сьогодні є досить незначними. Одними із фундаторів зазначеної категорії справедливо вважають В. М. Горшеньова
та І. Б. Шахова, які, досліджуючи поняття правової форми,
наголошували, що це специфічна організаційна форма діяльності органів держави, посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів, яка, по-перше, здійснюється на основі
найсуворішого дотримання вимог закону та інших нормативних актів; по-друге, її результати завжди спричиняють
визначені наслідки, що мають юридичне значення або
пов’язані з їх настанням. Два зазначені моменти органічно
неподільні та є головними визначальними властивостями,
а сукупно кваліфікують кожну організаційну форму діяльності як правову [53, с. 36–37].
Вказані автори визначали такі ознаки правової форми
діяльності:
– правова форма – це організаційна форма діяльності,
завжди пов’язана з розглядом юридичної справи: правопо– 35 –
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рушення, спору про право, скарги. У такому разі юридична
справа визначається як життєва обставина, яка прямо передбачена законом (чи іншим нормативним актом) і потребує
відповідного підтвердження та юридичного забезпечення;
– правова форма діяльності здійснюється винятково
уповноваженими на те органами держави, посадовими особами та іншими суб’єктами;
– правова форма діяльності завжди виражається у
здійсненні операцій із нормами права (пов’язана зі застосуванням як похідного інструментарію норм матеріального чи
процесуального права);
– результати правової форми діяльності завжди закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер і встановлену законом форму;
– правова форма діяльності потребує встановлення
низки гарантій (відносини, що складаються під час розгляду справ, регламентуються системою норм процесуального права);
– правова форма діяльності безпосередньо пов’язана з
необхідністю застосування різних методів і засобів юридичної техніки [53, с. 37].
На нашу думку, щоб обґрунтувати зв’язок реєстраційної діяльності з системою правових форм і в кінцевому результаті довести, чому вона може називатися правовою, необхідно визначити юридичні особливості її змісту.
Насамперед реєстрація – це правова форма діяльності,
юридична сутність якої визначається тим, що відповідний
суб’єкт реєстраційної діяльності ставиться в такі умови, коли він повинен безпосередньо застосовувати норми права
для виконання поставлених перед ним завдань. Водночас
предметом реалізації в такому разі є норми матеріального і
процесуального права. Суб’єкт, який здійснює реєстраційну
діяльність, реалізуючи свою владну компетенцію, повинен
оперувати нормами, які визначають характер юридичної
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справи, що розглядається, і одночасно знайти оптимальний
порядок досягнення юридичного результату. Цьому слугують три групи норм:
– норми, які закріплюють систему суб’єктів, які провадять реєстраційну діяльність, їхню компетенцію, принципи,
порядок організації і діяльності, форми та методи проведення реєстрації та інші загальні положення, що є основою
здійснення реєстраційної діяльності;
– процесуальні норми, які забезпечують потреби самої
реєстраційної діяльності, визначають оптимальні процедури
її здійснення та спрямовані на забезпечення її ефективності;
– норми, які є предметом реєстраційної діяльності, тобто
ті норми, що містять правові приписи, адресовані об’єктові.
Під час здійснення реєстраційної діяльності суб’єкт, який
здійснює реєстраційні дії, перевіряє виконання об’єктом усіх
належних приписів, що стосуються реєстрації.
Серед вказаних трьох груп правових норм найсуттєвіший вплив на реєстраційну діяльність, її перебіг, доцільність та ефективність досягнення поставлених цілей мають
норми другої групи, тобто процесуальні норми, які врегульовують цю діяльність. Саме тому останнім часом в юридичній літературі особливо гостро постає проблема удосконалення реєстраційно-процесуального законодавства.
Юридична сутність реєстрації виявляється також у тому,
що вона здійснюється винятково уповноваженими суб’єктами,
склад і обсяг компетенції яких закріплений нормативноправовими актами. Так, ст.ст. 6, 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] встановлюють компетенцію державного реєстратора,
його повноваження, особливості призначення на посаду, організаційне та матеріально-технічне забезпечення.
Реєстрація як правова форма діяльності визначається
також і тим, що її кінцевим результатом є відповідний правовий акт (свідоцтво). Тобто це офіційне підтвердження фі– 37 –
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ксації публічним органом управління фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів, метою якої є державний облік та контроль. Юридичні підстави для видачі
суб’єктами реєстрації актів правового характеру передбачені нормативними актами, що визначають їхню компетенцію.
Юридична природа реєстрації виявляється також у тому,
що ця діяльність пов’язана з необхідністю більш детальної
процедурно-процесуальної регламентації. Діяльність публічної
адміністрації, зокрема реєстраційна, повинна бути організована так, щоб її результати досягалися ефективно, швидко і максимально зручно для всіх, кого це стосується. Для цього необхідний чіткий, налагоджений та закріплений у нормативних
актах механізм здійснення реєстрації. Як відомо, в чинному
законодавстві немає єдиного нормативного акта, який би закріплював загальні адміністративно-процесуальні правила, що
врегульовують основи здійснення реєстраційної діяльності.
Розробка й прийняття такого акта або включення до Адміністративно-процедурного кодексу України розділів, що регламентують основні процедурні питання реєстраційної діяльності
публічної адміністрації, могли б сприяти вирішенню багатьох
проблем, які виникають у зв’язку з розрізненістю великої кількості нормативних актів, що врегульовують (часто не досить чітко) порядок здійснення реєстрації в Україні.
Реєстрація як правова форма діяльності також немислима без користування послугами юридичної техніки.
Суб’єкти реєстраційної діяльності повинні суворо дотримуватися і правових, і технічних норм. Це забезпечує професіоналізм реєстраційної діяльності та ефективність результатів. Йдеться про застосування відповідних засобів і прийомів: методики проведення реєстрації, технічних прийомів
реєстраційної діяльності. До діловодства в реєстраційних
органах належить група технічних вимог, що містяться в
спеціальних інструкціях і регламентують порядок та способи оформлення реєстраційних документів.
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Розглянуті загальні й родові ознаки реєстраційної діяльності свідчать про її спільність з юридичним процесом як
комплексною системою, незважаючи на твердження деяких
вчених про те, що до юридичного процесу може бути віднесена лише діяльність юрисдикційного характеру. Окремі
вчені розглядають процесуальну форму як відмінну ознаку
юрисдикційної діяльності [54, с. 262–263; 55, с. 40].
Водночас наводяться аргументи, що розширене розуміння юридичного процесу призведе до знекровлення і вихолощування цього багатого та змістовного поняття [56,
с. 122]. На наш погляд, така пропозиція не цілком аргументована. Як слушно зазначив П. Е. Недбайло, процесуальна
форма властива будь-якій діяльності зі застосування правових норм. Вона має велике значення не лише в юрисдикційній галузі, але й у позитивній діяльності публічної адміністрації. Специфічні ж риси реєстраційної діяльності можуть
слугувати критерієм, за яким вона відрізняється від інших
елементів юридичного комплексу: правотворчості і правозастосування. Такими специфічними рисами реєстраційної
діяльності є: 1) широке коло суб’єктів, уповноважених здійснювати реєстрацію; 2) завдання і цільове призначення реєстраційної діяльності; 3) обсяг і зміст реєстрації; 4) зміст
одержуваних матеріально-правових результатів [57, с. 65].
Реєстраційна діяльність публічної адміністрації – одна
зі структурних частин державної діяльності, яка є багатогранним системним конгломератом.
У юридичній літературі пропонуються різні класифікації видів державної діяльності. Нерідко це пов’язано з тим,
що визначення їх системи відбувається за різними критеріями, відповідно до яких варто тлумачити конкретний вид
державної діяльності.
Так, вчені розрізняють правотворчу діяльність – встановлення правових норм, правовиконавчу – надання прав і покладання обов’язків стосовно підвладних суб’єктів, діяльність
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із реалізації правових норм і правоохоронну (юрисдикційну) –
пов’язану з розглядом і вирішенням спорів, притягненням до
юридичної відповідальності [41, с. 123–124; 58, с. 127].
Дещо інша класифікація правової державної діяльності
запропонована І. Сабо: а) правотворчість; б) застосування
права (в обох випадках державна діяльність має безпосередній характер); в) дотримання права (держава в жодному
випадку не втручається в цей процес, але в цілому спрямовує його, керує ним, контролює його) [59, с. 96].
Попередня класифікація видів правової діяльності
держави більш вдала, ніж запропонована І. Сабо. Поняття
правовиконавчої діяльності ширше, ніж правозастосування – «засновані на державно-владних повноваженнях відповідних органів дії з втілення юридичних норм у життя»
[60, с. 180]. Хоча сам термін «правовиконавча діяльність»
пов’язує її з відповідною формою реалізації права, що відображається в активних діях суб’єктів зі здійснення зобов’язуючого правового розпорядження. Тобто застосування права, що виражається в наданні дозволів, термін
«правовиконавча діяльність» не охоплює, тому бажано в
цій класифікації його замінити на більш влучне словосполучення – «діяльність з використання та виконання права».
Запропонований І. Сабо вид державної діяльності «дотримання права» насправді є не діяльністю, а однією з форм
реалізації права, яка виражається в тому, що «суб’єкти погоджують свою поведінку з юридичними заборонами» [60,
с. 180], тобто пасивна поведінка суб’єктів, утримання від
дій не може бути формою державної діяльності, а реєстрація у будь-якому разі є активною формою правового впливу у публічно-правовій сфері.
Подібно, але з деякими особливостями класифікують
правові форми й інші автори. Так, І. С. Самощенко правову
форму діяльності визначає як однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави зі здійснення її
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функцій. Вона слугує для з’ясування того, як механізм держави здійснює свої функції, яким чином держава застосовує
право для виконання своїх завдань. До правових форм автор
відносить: правотворчу діяльність; оперативно-виконавчу
діяльність; правоохоронну діяльність [61, с. 85–87].
На думку Н. Г. Александрова, до правових форм діяльності належать: нормотворча; управлінсько-виконавча; правоохоронна [62, с. 109].
С. С. Алексеєв вважає за можливе визначити такі основні правові форми: правотворчу діяльність; правовиконавчу
діяльність; правозабезпечувальну діяльність, що поділяється на організаційну, контрольно-наглядову і правоохоронну [63, с. 72–73].
У державно-правовій і адміністративно-правовій літературі подано класифікації принципово іншого характеру.
Наприклад, І. І. Євтіхеєв до видів управлінської діяльності
відносить керівництво вищих органів роботою нижчих,
державне регулювання діяльності громадських організацій,
співпрацю з ними, діяльність держави із задоволення запитів і потреб трудящих [64, с. 198]. Тут названо окремі види
адміністративного управління.
А. Є. Луньов тлумачить форми управління як видання
актів управління та здійснення інших юридично значущих
дій [65, с. 165].
В. Ф. Коток відображає закріплену згодом у Конституції СРСР 1977 року систему державних органів СРСР:
здійснення вищої державної влади, державного управління, місцевої державної влади, правосуддя, прокурорського
нагляду [66, с. 298].
Кожна з поданих класифікацій відображає певні аспекти організації публічних органів управління і її здійснення,
однак має спеціальний характер, а також часом не виокремлює правову і фактичну діяльність держави. Фактична матеріально-технічна діяльність також пов’язана з правовими
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нормами, оскільки будь-яка поведінка державно-владного
суб’єкта оцінюється з точки зору права. Однак у такому разі
ця поведінка пов’язана з дотриманням чи застосуванням
правових норм поза правовідносинами або полягає в суто
організаційних чи технічних моментах. Наприклад, внесення
даних до державного реєстру відбувається поза правовідносинами, оскільки засноване лише на владному повноваженні державного реєстратора. Проте, якщо відбулися зміни в даних, які внесені до державного реєстру, і суб’єкт реєстрації своєчасно не повідомив публічну адміністрацію
про них, ці дії набувають значення юридичного факту чи
складу, що призводить до виникнення правовідносин із
застосування права та порушення відповідної правової форми державної діяльності.
У визначенні видових форм правотворчої, правовиконавчої і правозастосовної діяльності вбачається, що вони
«являють собою різні способи організації громадського
життя, переслідують неоднакові цілі» [67, с. 75–77]. Як справедливо вважає А. В. Міцкевич, вони специфічні в методах,
правовій регламентації, соціальному призначенні, суб’єктах
їх здійснення.
Загальноприйнятою в правовій науці є класифікація
правових форм діяльності на правотворчу, правозастосовну
та правоохоронну, де:
– правотворча – організаційно оформлена, визначена
процедурна діяльність публічних органів зі створення або
скасування правових норм, чи визнання правовими тих правил поведінки, що склалися і чинні у суспільстві;
– правозастосовна – діяльність із реалізації нормативних актів шляхом прийняття актів застосування права; це
повсякденна робота щодо виконання законів та вирішення
різних питань публічно-правового характеру [68, с. 63];
– правоохоронна – владна оперативна та правозастосовна діяльність щодо охорони правопорядку, прав і
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свобод громадян, яка передбачає застосування заходів
примусу [69, с. 113].
З огляду на зміст і особливості реєстраційної діяльності, вважаємо, що їй притаманні:
– державно-владний характер;
– підзаконний характер;
– правонаділяючий та обліковий характер;
– профілактична спрямованість;
– контрольно-наглядовий характер тощо.
Результатом реєстраційних дій є санкціонування, офіційне визнання за відповідним суб’єктом прав або правового статусу. Однак необхідно зауважити, що зазначена діяльність здійснюється публічною адміністрацією лише у тому
разі, коли з боку держави необхідне регулювання конкретних суспільних відносин, а також контроль за фактичними
діями. Зовнішній прояв реєстраційної діяльності полягає в
результаті видачі свідоцтва про реєстрацію або іншої атрибутивної дії, яка містить вичерпні дані про зареєстроване
право та сам суб’єкт реєстрації.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна
твердити про правозастосовний характер реєстраційної
діяльності.
Отже, реєстрація, здійснювана у сфері публічного управління, належить до правозастосовного виду адміністративно-правової діяльності. Реєстрація як правова форма діяльності публічної адміністрації здійснюється в межах її компетенції, регламентується нормами адміністративного
процесу і виражається у фіксації фактів, явищ, відомостей
чи певних матеріальних об’єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності та надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті чого для об’єкта реєстрації настають певні юридичні наслідки.
Реєстраційна діяльність – це підзаконна, владна діяльність публічної адміністрації щодо фіксації фактів,
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явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті чого для об’єкта реєстрації настають певні
юридичні наслідки.
Реєстраційна діяльність публічної адміністрації залежить від видових особливостей реєстрації. Тобто зміст певного виду реєстрації характеризує відповідну реєстраційну
діяльність.
Дослідження чинної нормативно-правової бази дає
підстави стверджувати, що сьогодні в правовому полі існує
значна кількість видів реєстрацій, які можна класифікувати за різними критеріями, що дасть можливість упорядковано та системно розглядати реєстрацію та реєстраційну
діяльність.
Питання класифікації видів реєстраційних проваджень
за різними критеріями вже були об’єктом аналізу науковців.
І. М. Лазарєв виокремлює такі види об’єктів державної
реєстрації: а) події; б) юридичний стан; в) дії; г) матеріальні
об’єкти. До першої групи автор відносить такі події, як народження та смерть. До другої: а) укладання та розірвання
шлюбу; б) усиновлення; в) встановлення батьківства; г) зміна прізвища, імені, по батькові; ґ) виникнення, зміна та припинення правового статусу громадян та організацій; д) виникнення, зміна та припинення майнових та особистих немайнових прав; е) результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності; є) проекти та програмнотехнічна допомога. До третьої: а) ліцензії; б) цінні папери;
в) нотаріальні дії тощо. До четвертої: а) транспорті засоби;
б) зброя та боєприпаси; в) поліграфія та засоби кольорового
копіювання; г) небезпечні промислові об’єкти; ліки та продукція медичної техніки; ґ) контрольно-касові апарати;
д) земельні ділянки; е) кіно- і відеопродукція; є) дактилоскопічна інформація; ж) продукти харчування; з) рідина, яка
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потенційно небезпечна для людини та навколишнього середовища; и) технологічне обладнання для виробництва
етилового спирту та алкогольної продукції; і) сорти рослин;
ї) племінні тварини [30, с. 147].
Подібну класифікацію подавав П. І. Кононов [70]. Обидва автори звузили поняття реєстрації та відповідно реєстраційну діяльність до об’єктів реєстрації, що значно обмежує багатогранність явища, яке досліджується.
Цікавою, на наш погляд, є класифікація О. В. Шмалій
[71, с. 48]. В основі поданої класифікації – видова належність
державної реєстрації, якою є публічний інтерес у його конкретному прояві залежно від характеру, рівня та змісту.
За цим критерієм у роботі виокремлено такі види державної реєстрації:
– за характером публічного інтересу (публічно-функціональною спрямованістю): а) реєстрація, спрямована на
охорону громадського порядку та забезпечення національної (державної) безпеки; б) реєстрація регулятивно-управлінського характеру; в) реєстрація, спрямована на забезпечення прав і свобод громадян.
– за рівнем публічного інтересу: а) реєстрація, спрямована на реалізацію загальнодержавного інтересу; б) реалізація, спрямована на реалізацію публічного інтересу суб’єкта; в) реєстрація, спрямована на реалізацію інтересу місцевого самоврядування.
– за змістом публічного інтересу: а) державна реєстрація в економічній сфері; б) державна реєстрація в адміністративно-політичній сфері; в) державна реєстрація в соціально-культурній сфері.
Зазначена класифікація дозволяє виявити функціонально детерміновані ознаки видів державної реєстрації, що
дає можливість упорядкувати реєстраційні процеси та усунути внутрішні суперечності у врегулюванні реєстраційних
відносин.
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Автори посібника «Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності» виокремлюють порівняно самостійні реєстраційні форми залежно від об’єкта державної
реєстрації: 1) первинну державну реєстрацію, тобто державну реєстрацію суб’єкта, який раніше не проходив такої процедури; 2) державну реєстрацію змін і доповнень до установчих документів; 3) перереєстрацію; 4) видачу дубліката
свідоцтва про державну реєстрацію; 5) скасування державної реєстрації [72, с. 49].
Розширену класифікацію подає у дисертаційному дослідженні О. М. Добров, який поділяє реєстраційні правовідносини на два блоки.
Перший блок домінує, на думку автора, і охоплює такі
правовідносини: за об’єктами і суб’єктами, які повинні реєструватися; за реєстраційними органами; за обов’язковістю
реєстрації; за характером реєстрації.
Другий блок класифікації охоплює правовідносини: за
наявністю та відсутністю компенсації за реєстрацію; за
юридичною силою норм, які становлять інститут реєстрації;
за підвідомчістю прийняття рішення про визнання реєстрації недійсною; за часом дії документа про державну реєстрацію [42, с. 52].
На наш погляд, наведена класифікація надто недосконала, особливо це стосується другого блоку, в якому автор в
основу класифікаційних ознак поклав особливості реєстраційного провадження.
Аналізуючи сучасну нормативно-правову базу, ми маємо підстави для висновку, що реєстраційну діяльність, яка
реалізує відповідні види реєстрації, доцільно класифікувати:
– за об’єктами реєстраційної діяльності;
– за суб’єктами реєстраційної діяльності;
– за процедурою реєстраційної діяльності;
– за результатом, що виникає як наслідок реєстраційної діяльності;
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– за призначенням реєстраційної діяльності.
Розглянемо детально вказані види класифікації.
За об’єктами реєстраційної діяльності:
– події: а) народження; б) смерть; в) зникнення безвісти; г) вчинений або підготовлюваний делікт;
– цивільні стани: а) укладання та розірвання шлюбу;
б) всиновлення; в) встановлення батьківства; г) зміна прізвища, імені та по батькові та ін.;
– фізичні та юридичні особи як носії юридичних прав і
обов’язків: а) правовий статус фізичних та юридичних осіб;
б) виникнення, зміна та припинення особистих немайнових
прав; в) виникнення, зміна та припинення особистих майнових прав; г) покладення юридичних обов’язків; ґ) обмеження деяких особистих майнових прав;
– учасники виборчих процесів: а) кандидати на виборну посаду; б) члени виборчих комісій; в) представники від
кандидатів, які здійснюють нагляд за дотриманням законності у процесі виборів та ін.;
– об’єкти, пов’язані зі здійсненням економічної, підприємницької та інформаційної діяльності: а) угоди; б) ліцензії; в) нотаріальна діяльність; г) брокерська діяльність;
ґ) фінансові операції (тендери); д) правочини; е) інвестиції;
є) іпотека; ж) випуски цінних паперів, сертифікатів; з) майнові застави; и) операції зі шкідливими речовинами; і) роботи з геологічного вивчення надр; ї) випуск і проведення лотерей; й) заборони на здійснення деяких фінансових операцій; к) банківські рахунки; л) засоби масової інформації та
інформаційні агентства;
– нерухомість: а) споруди; б) земельні ділянки; в) небезпечні виробничі об’єкти; г) аеродроми; ґ) порти; д) вокзали тощо;
– матеріальні об’єкти: а) цінні папери; б) транспортні
засоби, сільськогосподарська техніка та інші механізми;
в) зброя та боєприпаси, їх аналоги, спеціальні засоби само– 47 –
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оборони; г) поліграфія і засоби кольорового копіювання;
ґ) медичні препарати та обладнання; д) результати науководослідної, дослідно-конструкторської та творчої діяльності;
е) реєстратори розрахункових операцій за товари або послуги; є) товарно-касові книги; ж) кіно- і відеопродукція; з) небезпечні речовини; и) продукти харчування; і) деякі види
промислового обладнання; ї) продукти генної інженерії;
й) окремі сорти рослин; к) племінні тварини; л) ветеринарні препарати, субстанції, корми та кормові добавки;
м) засоби захисту та регулятори росту рослин, добрива;
н) пасіки; о) символіка, логотипи; п) відбитки іменників
(спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів);
р) товарні знаки і знаки обслуговування; с) промислові
зразки; т) топографія інтегральних мікросхем; у) джерела
іонізуючого випромінювання; ф) гуманітарна допомога;
х) небезпечні фактори;
– документи, їх проекти та реквізити: а) нормативноправові акти та їх проекти; б) індивідуальні акти публічного
управління; в) статути; г) регламенти; ґ) державні акти на
право власності; д) довідки; е) свідоцтва; є) посвідчення;
ж) довіреності; з) сертифікати; и) документи Національного
архівного фонду України; і) технічні умови на продукцію;
ї) заповіти; й) доручення; к) зміни та доповнення до документів; л) посвідчувальні написи, написи на документах;
– проекти та програми: а) інвестиційні проекти; б) інноваційні проекти; в) проекти угод про розподіл продукції;
г) проекти та програми міжнародної технічної допомоги;
ґ) науково-технічні програми;
– географічні об’єкти: а) лінії закордонного плавання;
б) кваліфіковані зазначення проходження товару; в) маршрути.
До реєстраційної діяльності слід також відносити облікові адміністративні процедури. Наявними правилами регламентується облік за місцем перебування та проживання
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певних категорій громадян: військовозобов’язаних; військовослужбовців; громадян, які проживають на територіях монастирів, храмів та інших культових споруд; мігрантів; осіб,
які за умовами і характером своєї роботи пов’язані з постійним переміщенням (моряків, учасників експедицій та ін.);
платників податків; ВІЛ-інфікованих, інфекційно- та психічнохворих осіб; постраждалих внаслідок катастроф техногенного характеру; учасників бойових дій; ветеранів праці;
оцінювачів майна та майнових прав; отримувачів гуманітарної допомоги; осіб, які професійно займаються операціями
з цінними паперами; безробітних громадян та громадян, які
шукають роботу тощо [73, с. 175].
За суб’єктами реєстраційної діяльності.
Органи реєстраційної діяльності по вертикалі утворюють імперативну систему влади. Наприклад, систему органів реєстрації актів цивільного стану становлять:
– відділи реєстрації актів цивільного стану Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення) управлінь юстиції;
– виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад;
Реєстрацію актів цивільного стану громадян України,
які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України [74].
Систему реєстраційних органів по горизонталі становлять не підпорядковані один одному органи публічної адміністрації. Наприклад, інспекція Головного державного реєстратора флоту входить до сфери управління Міністерства
інфраструктури України та підпорядковується Укрморрічфлоту [75]; Національна рада з телебачення та радіомовлення
України здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде відповідні ре– 49 –
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єстри в порядку, визначеному Законом України «Про телебачення і радіомовлення» [76; 77]; Державна ветеринарна
та фітосанітарна служба України здійснює державну реєстрацію ветеринарних препаратів [78]; органи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюють державну реєстрацію автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок [79].
За процедурою здійснення реєстраційної діяльності
Звичайний порядок здійснення реєстраційної діяльності передбачає послідовне провадження реєстраційних
дій, які визначені нормативно-правовими актами України.
Наприклад, вироби медичного призначення підлягають
реєстрації (перереєстрації) у звичайному порядку, передбаченому для реєстрації виробів медичного призначення.
Для проведення державної реєстрації виробів медичного
призначення заявник подає до Державної служби України з
лікарських засобів (далі – Державна служба) заяву встановленого зразка.
Якщо заявник не є виробником виробів медичного
призначення, то він разом із заявою подає документ, який
підтверджує його повноваження щодо реєстрації від імені
виробника, із зазначенням отримувача свідоцтва про державну реєстрацію та його власника. До заяви додаються
відповідні документи та матеріали, перелік яких визначений положенням про проведення реєстраційних дій вказаного напряму.
Державна служба видає заявникові свідоцтво про державну реєстрацію, яке є документом, що підтверджує державну реєстрацію виробів медичного призначення і надає
право для їх реалізації та використання в Україні.
Відповідальність за достовірність наданих документів,
матеріалів і зразків несе заявник.
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Державна служба протягом трьох робочих днів розглядає подані заявником документи та матеріали й у письмовому вигляді повідомляє заявника про: направлення на
експертизу; відмову в проведенні державної реєстрації.
На підставі висновку експертизи приймається рішення
про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації
виробів медичних препаратів, про що заявник повинен
отримати письмове повідомлення у десятиденний термін з
дати одержання висновку.
Термін підготовки документів до державної реєстрації
не може перевищувати 90 діб. Підставою для відмови в державній реєстрації є висновок експертизи, що не підтверджує
якість та безпеку вироблених медичних препаратів. Рішення
про відмову в державній реєстрації заявник може оскаржити
в установленому законодавством порядку.
У разі позитивного рішення щодо реєстрації дані про
вироблені медичні препарати вносяться до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.
Термін дії державної реєстрації вироблених медичних препаратів становить п’ять років. Протягом терміну дії державної реєстрації заявник несе повну відповідальність за відповідність показників якості та безпеки зареєстрованих вироблених медичних препаратів [80].
Спрощений порядок здійснення реєстраційних дій передбачає можливість проведення спрощеної процедури. Наприклад, ст. 64 Закону України «Про ветеринарну медицину» [78] передбачає спрощений порядок державної реєстрації ветеринарних препаратів. Спрощена державна реєстрація
застосовується щодо препаратів, які є значним чином схожі,
містять рівну кількість субстанцій, які однаково діють в тій
самій формі, результати відповідних досліджень яких підтверджують їх ідентичність щодо біодоступності та біоеквівалентності, а також те, що вони мають такий же терапевтичний вплив, як і патентовані препарати (препарати– 51 –
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бренди), зареєстровані в Україні та в інших країнах, а також
щодо препаратів, визначених Департаментом ветеринарної
медицини як такі, що мають однакові критерії для реєстрації. Якщо ветеринарний препарат, щодо якого заявником
подано заяву про спрощену реєстрацію, використовуватиметься для інших лікувальних цілей, в інших кількостях та
іншими методами, ніж аналогічний препарат, уже наявний
на ринку України, до заяви додаються власні результати
фармаколого-токсикологічних та/або клінічних досліджень. Оцінка (експертиза) можливості реєстрації ветеринарних препаратів за спрощеною процедурою видається
Національним агентством ветеринарних препаратів та
кормових добавок України або Національним агентством
ветеринарних імунобіологічних препаратів України протягом 90 днів після отримання повного комплекту реєстраційних документів та проведення відповідної оплати. Водночас необхідно зауважити, що Департамент ветеринарної
медицини України визначає порядок та перелік документів, які подаються для отримання рішення про процедуру
спрощеної реєстрації.
За результатом, що виникає як наслідок здійсненої реєстраційної діяльності
Зовнішнім проявом реєстраційної діяльності є видача
свідоцтва (документа іншого зразка) про державну реєстрацію, що містить дані про суб’єкта реєстрації та підтверджує
право, яке виникає у результаті здійсненої реєстрації.
Так, Інструкцією про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних
знаків на них та здійснення перевірок реєстраційноекзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України, яка затверджена наказом МВС України від 4 червня
2002 р. № 335, визначено, що в результаті проведених реєстраційних дій власникові транспортного засобу видає– 52 –
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ться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу встановленого зразка [81].
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] кінцевим результатом реєстраційної діяльності юридичних та
фізичних осіб – підприємців є документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного
реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи
або фізичної особи-підприємця.
Однак деякі реєстраційні дії публічної адміністрації
завершуються внесенням реєстраційних даних до реєстру
(картотеки), про що робиться відмітка у відповідному документі. Так, кінцевим результатом реєстраційної діяльності публічних органів управління щодо реєстрації місця
проживання фізичної особи є штамп реєстрації місця проживання та штамп зняття з реєстрації місця проживання,
які заповнюються відповідно до поданих документів. Під
час обміну паспорта відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання переносяться з паспорта, що
підлягає обміну. Зазначені штампи не проставляються, якщо оформити реєстрацію одночасно з оформленням паспорта немає можливості [82].
За призначенням реєстраційної діяльності
Призначення реєстраційної діяльності залежить від
того, який вид реєстрації реалізується публічною адміністрацією.
Кінцева мета деяких видів реєстрації – встановлення
правового статусу або надання відповідного дозволу (дозвільні види реєстрацій), в межах яких існує обов’язковість рішення публічної адміністрації щодо здійснення
відповідної діяльності або користування відповідним
предметом.
Наведемо декілька прикладів дозвільних видів реєстраційної діяльності.
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Наприклад, лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви,
поданої до Міністерства охорони здоров’я України або уповноваженого ним органу. До заяви додаються: матеріали доклінічного вивчення, клінічного випробування та їх експертиз; фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу, проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва; зразки
лікарського засобу; його упаковка; документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
За результатами розгляду зазначених матеріалів Міністерство охорони здоров’я України або уповноважений ним
орган у місячний термін приймає рішення про реєстрацію
або відмову в реєстрації лікарського засобу. Одночасно визначається термін дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється застосовувати в Україні. Лікарський засіб може
застосовуватись в Україні протягом п’яти років з дня його
державної реєстрації [83].
Об’єднання страховиків в Україні діють на підставі
статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації [84].
Використання в народному господарстві та побуті будьякого небезпечного хімічного та біологічного фактора допускається лише за наявності сертифіката, що засвідчує його
державну реєстрацію [85].
Згідно з деякими видами реєстрації громадяни зобов’язані виконувати приписи нормативно-правових актів,
що підтверджує їхнє добросовісне дотримання правил поведінки, визначених державою. У той же час надання відповідних документів породжує не право, а обов’язок органу реєстрації здійснити реєстраційні дії. Такі види реєстраційних
дій називаються легалізаційними. Наприклад, реєстрація
фізичних осіб за місцем проживання має легалізаційний ха– 54 –
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рактер. Таку реєстрацію здійснюють територіальні підрозділи, а у разі необхідності – територіальні органи Державної
міграційної служби України шляхом ведення адреснодовідкових картотек з можливістю їхньої автоматизованої
обробки. Реєстрація передбачає внесення до паспортного
документа й адресно-довідкової картотеки, яку веде уповноважений орган, відомостей про місце проживання фізичної особи. У реєстрації за обраним місцем проживання фізичній особі може бути відмовлено лише у випадках, передбачених чинним законодавством України [82].
Легалізаційний зміст має також реєстраційна діяльність актів цивільного стану. Відповідно до Сімейного кодексу України [86] та Закону України «Про органи реєстрації
актів цивільного стану» [74] народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміна прізвища, імені, по батькові підлягають державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. Заявник звертається до публічної адміністрації
щодо проведення реєстраційної діяльності й на підставі поданих ним документів здійснюється відповідна реєстрація.
Заявник повинен бути ознайомлений з даними, внесеними
до актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та
посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного
стану. На підставі вчиненого актового запису цивільного
стану та відповідно до нього видається свідоцтво. За бажанням усиновлювача державний орган реєстрації актів
цивільного стану на підставі рішення суду видає свідоцтво
про усиновлення [87].
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що
державна реєстрація є сучасним та впливовим засобом врегулювання суспільних відносин, правова реалізація якого
залежить від стану розвитку нормативно-правової бази, а
також закріплення на законодавчому рівні порядку врегулювання реєстраційної діяльності.
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1.3. Принципи реєстраційної діяльності
публічної адміністрації
В основу діяльності публічних органів управління покладені ідеї (принципи), на яких базується організація і функціонування будь-якого інституту. Реєстраційна діяльність
публічної адміністрації не є винятком.
Незважаючи на важливість і актуальність цього питання, воно ще недостатньо досліджене. Одним із негативних наслідків такої ситуації є відсутність належної правової
основи реєстраційної діяльності, нормативних актів, що відповідають рівню закону та ін.
На нашу думку, проведення наукового аналізу проблеми класифікації принципів реєстраційної діяльності дозволить підготувати конкретні пропозиції щодо оптимізації її
організаційно-правових засад.
У юридичній науці поняття «принципи права» зазвичай визначають як «першооснови», «відправні ідеї існування права», «передумови будь-якої теорії» [88, с. 162–163],
«концепції, керівні ідеї, основні правила поведінки» [89,
с. 497]. Однак, на думку деяких авторів, «принципи права» – це не лише ідеї, але і «вимоги, які пред’являються до
діяльності й поведінки людини» [90, с. 21]. До найбільш
важливих ознак принципів права необхідно насамперед
віднести їх регулятивність. Водночас ознака регулятивності властива не лише принципам, які сформульовані безпосередньо у вигляді норм, але і тим, які зумовлені певною
групою норм [91, с. 17–18].
Варто підкреслити, що внаслідок неоднозначності терміна «принципи права» в багатьох випадках до принципів
окремих правових інститутів належать положення, правила, ідеї, які не є принципами за своєю природою. Тому під
час розробки науково обґрунтованого визначення принци– 56 –
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пів реєстраційної діяльності, на нашу думку, необхідно
брати до уваги таке.
По-перше, до них необхідно відносити лише такі нормативно-керівні положення, які діють безвідносно до змін,
доповнень або скасування окремих актів і правових норм і
визначають порядок функціонування цієї діяльності.
По-друге, це такі ідейні основи, які уособлюють закономірності розвитку реєстраційної діяльності, відображають її сутність і специфіку як самостійного правового явища.
По-третє, перераховані вище положення, правила, ідеї
є основою практичної діяльності публічних органів, на які
покладено завдання щодо забезпечення діяльності реєстраційної системи.
На нашу думку, необхідно також розмежовувати поняття «принципи реєстраційної системи» та «принципи реєстраційної діяльності». Зазначені принципи належать до
різних груп принципів, оскільки на них ґрунтуються різні
правові категорії.
З цього приводу необхідно зазначити, що поділ
принципів на види у літературі з адміністративного права
до цього часу ще не усталений. Учені-адміністративісти
тривалий час визначали й досліджували принципи управління, у структурі яких виокремлювали соціально-політичні або, як їх останнім часом називають, конституційні
принципи [92, с. 67].
Згодом конституційні принципи були доповнені так
званими організаційними, які, своєю чергою, поділяли на
принципи побудови і принципи діяльності [92, с. 66–68].
В. С. Четверіков пропонував поділити принципи управління на основні та організаційні [93, с. 64].
Автори підручника «Соціальний менеджмент» пропонують розмежування на організаційні та принципи діяльності державного апарату, які, своєю чергою, поділяють на загальні та спеціальні [94, с. 27].
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Ц. А. Ямпольська систему діючих принципів управління подає за такою схемою:
1) організаційно-політичні принципи управління (демократичний централізм, участь громадян в управлінні, соціалістична законність, рівноправність громадян);
2) організаційно-технічні принципи побудови апарату
управління (територіально-виробничий, галузевий, функціональний, лінійний);
3) організаційно-технічні принципи діяльності апарату управління (чіткий розподіл праці, єдність розпорядництва, поєднання єдиноначальності з колегіальністю в управлінні тощо).
Такий розподіл принципів уже якісно відрізняється від
розглянутого вище варіанта класифікації за сутнісними
ознаками управлінських відносин. Зокрема, акцентується
увага на технологічному аспекті управління [95, с. 4].
Оцінюючи розподіл принципів на організаційнотехнічні принципи побудови апарату управління й організаційно-технічні принципи його діяльності, Б. М. Лазарєв підкреслював, що підстав для виокремлення як самостійної
групи так званих «технічних» принципів недостатньо, оскільки вони охоплюються більш загальною категорією організаційних принципів [30, с. 102].
Р. С. Хакімов зазначав, що точніше було б поділити
принципи управління на дві категорії: загальні й організаційні [96, с. 54].
В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко пропонують виокремлювати такі групи принципів державного управління: 1) соціально-політичні; 2) організаційні принципи побудови апарату; 3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату [5, с. 22].
В. М. Плішкін поділяв принципи на дві групи. До першої входили принципи, які впливають на всі сфери суспільного управління. Назвемо їх загальними (раніше цю групу
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називали соціально-політичними, суспільно-політичними,
організаційно-політичними або просто політичними) принципами. Друга група – спеціальні (організаційно-технічні)
принципи побудови систем управління і принципи здійснення процесу управління.
До загальних принципів управління належали такі:
науковості, законності, гласності, гуманізму, розподілу влади, системності, плановості та конкретності.
Спеціальні (організаційно-технологічні) принципи,
своєю чергою, поділялись на дві підгрупи: принципи побудови системи управління та принципи здійснення процесу управління або функціонування системи управління [97, с. 109–114].
На наш погляд, принципи реєстраційної системи належать до принципів побудови системи управління.
Отже, принципами реєстраційної системи є універсальні, науково обґрунтовані й апробовані, закріплені прямо
або опосередковано в нормативно-правових актах основні
ідейні основи, які відображають сутність і специфіку реєстраційної системи як самостійного правового явища і є орієнтиром для практичної діяльності публічних органів управління у цій сфері.
Принципи реєстраційної діяльності – це керівні
ідеї, які характеризують зміст цієї діяльності, її сутність
і призначення у суспільстві, а саме: здійснення реєстраційних дій щодо відповідних об’єктів реєстрації. Вони є синтезувальними засадами, об’єднавчими зв’язками, ідеологічною основою виникнення, становлення і функціонування
багатьох соціально-правових явищ у сфері реєстраційної
діяльності.
Основне призначення принципів реєстраційної діяльності публічної адміністрації полягає у здійсненні універсального й узагальненого закріплення основ цієї діяльності, адаптації її до публічних інтересів і потреб.
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Для того, щоб сформувати систему принципів реєстраційної діяльності, необхідно визначити критерії їх систематизації. У юридичній літературі визначають такі:
1) залежно від джерела, в якому закріплені відповідні
принципи;
2) залежно від суб’єктів, на які поширюється їх дія;
3) залежно від сфери їх дії.
Беручи до уваги зазначені критерії, принципи реєстраційної системи можливо класифікувати залежно від:
1) джерела, в якому вони закріплені – на конституційні
та ті, котрі закріплені в інших нормативних актах;
2) суб’єктів: котрі поширюються на фізичних осіб, на
юридичних осіб, на фізичних та юридичних осіб;
3) сфери дії в правовому полі – ті, котрі діють у сфері
здійснення господарської діяльності, і ті, котрі поширюються на сферу обігу окремих предметів і речовин.
Проте найбільш поширений такий розподіл принципів: загальні (загальноправові), галузеві та спеціальні [98,
с. 56–58].
До загальноправових принципів реєстраційної діяльності належать: принцип законності; принцип гласності;
принцип об’єктивної істини; принцип оптимального співвідношення державних і особистих інтересів; принцип професіоналізму; принцип науковості та інші [99, с. 168].
До галузевих належать принципи, які врегульовуються нормами адміністративного права і властиві реєстраційній діяльності публічної адміністрації, зокрема: принцип
швидкості й економічності; принцип незалежності й об’єктивності; принцип невідворотності відповідальності посадових осіб і громадян за порушення правил у сфері реєстраційної діяльності та інші.
Особливу групу принципів реєстраційної діяльності
становлять спеціальні принципи, властиві лише цьому пра– 60 –
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вовому інститутові. На основі аналізу правових норм зазначеного напряму діяльності виокремлюють такі:
1) принцип визначеного та оптимального порядку реєстраційної діяльності публічної адміністрації щодо здійснення відповідних видів реєстрації;
2) принцип взаємодії органів реєстраційної системи
між собою та з іншими публічними органами;
3) принцип достовірності даних єдиного реєстру;
4) принцип пріоритету раніше зареєстрованих об’єктів;
5) принцип платності реєстраційних послуг;
6) принцип загальнодоступності реєстраційних даних;
7) принцип інформаційного, наукового, технічного, матеріального і кадрового забезпечення реєстраційних органів.
Розглянемо детальніше спеціальні принципи реєстраційної діяльності.
Принцип визначеного та оптимального порядку реєстраційної діяльності публічної адміністрації щодо здійснення
відповідних видів реєстрації
Сучасна реєстраційна система повинна бути спрямована на оптимізацію процесу реєстрації, мати спрощений та
доступний характер і для фізичних, і для юридичних осіб.
Спрощений характер реєстраційної діяльності повинен бути
урегульований нормативно-правовими актами.
Принцип взаємодії органів реєстраційної системи між
собою та з іншими публічними органами
Взаємодія органів реєстраційної системи дозволяє
упорядкувати реєстраційні дії та дані, які розміщуються в
єдиних реєстрах. Завдяки зазначеному принципу дані реєстрів можливо скласти та об’єднати в систему даних, що
дає можливість отримувати вичерпну інформацію стосовно
реєстрованих об’єктів та користуватися цими даними іншим
публічним органам у разі службової необхідності, а також
отримувати інформацію щодо реєстрації бажаючим особам,
якщо це не заборонено законом.
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Принцип достовірності даних єдиного реєстру
Відповідно до цього принципу інформація, яка міститься в реєстрі, визнається достовірною. Зареєстроване
право може бути оскаржене лише в судовому порядку.
Принцип пріоритету раніше зареєстрованих об’єктів
Під час державної реєстрації перевіряється відсутність
суперечностей між правами, що заявляються, і вже зареєстрованими. Наявність таких суперечностей є підставою для
відмови в державній реєстрації, оскільки записи в реєстрі
мають достовірний характер.
Принцип платності реєстраційних послуг
Плата за реєстрацію є одним із джерел створення системи реєстрації і забезпечення державної гарантії зареєстрованих прав. Реєстраційна процедура здійснюється лише
після документального підтвердження оплати. Конкретні
розміри оплати встановлюються окремо для кожного виду
залежно від об’єкта реєстрації відповідними нормативними актами.
Принцип загальнодоступності реєстраційних даних
Відповідно до зазначеного принципу будь-яка особа на
підставі публікації про реєстрацію в офіційному джерелі інформації вважається обізнаною про внесення реєстрованого
об’єкта до єдиного реєстру, що позбавляє контрагента можливості посилатися на незнання відомостей, які містяться в
єдиному реєстрі.
Принцип найкращого інформаційного, наукового, технічного, матеріального і кадрового забезпечення реєстраційних органів
Зазначений принцип надає можливість удосконалення
цього виду діяльності, покращення роботи кадрового апарату, підвищення його професійного рівня.
Перелічені вище спеціальні принципи реєстраційної
діяльності важливі з точки зору побудови найбільш оптимальної її моделі в Україні, а також для забезпечення прак– 62 –
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тичних результатів, які отримані від зазначеної роботи. Усі
наведені вище принципи взаємозалежні та взаємообумовлені. Їх кількість не залишається незмінною. Поглиблення
наукового знання про принципи зумовить нові, які раніше
не могли бути віднесені до цього інституту. Зазначених
принципів повинні дотримуватися у своїй роботі всі публічні органи управління, на які безпосередньо покладені
обов’язки щодо реєстраційної діяльності.

1.4. Реформування реєстраційної діяльності
відповідно до європейських стандартів
Незалежно від власного бажання кожен громадянин
періодично вимушений звертатися до публічних органів
управління (публічної адміністрації) щодо реєстрації дитини та шлюбу, реєстрації за місцем проживання, реєстрації себе як суб’єкта підприємницької діяльності та із сотнями інших подібних справ. В Україні і надалі ці питання
вирішують в режимі «виконавчо-розпорядчої діяльності
органів публічного управління». У багатьох сучасних демократичних державах подібну діяльність іменують публічними послугами. Публічні послуги населенню – це демократичний інститут, який полягає у принципових підходах щодо ставлення держави в особі публічних органів
та їх службовців до громадянина. Це ставлення повинно
бути аналогічним ставленню до споживача/клієнта у приватному секторі. Йдеться не про оплату, хоча де-факто вона стягується сьогодні за більшість адміністративних послуг (це прямо стосується реєстраційних послуг) і буває
нерідко необґрунтованою або завищеною у своєму розмірі
[100], а насамперед про якість надання адміністративних
послуг, до яких безпосередньо належить реєстраційна
діяльність.
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Перелічені вище та багато інших порушень і недоліків
надання реєстраційних послуг є найліпшою ілюстрацією сучасного стану цієї сфери суспільних відносин в Україні. Як
свідчить досвід західних демократичних країн, відносини
між органами влади та громадянами можуть мати цілком
інший характер – рівноправний, партнерський. Щоб досягти
такого стану, необхідно багато передумов, зокрема демократичний політичний режим, належне правове регулювання
адміністративної процедури тощо. Важливими для підвищення якості надання адміністративних (реєстраційних)
послуг є також інструменти «технологічного» характеру. До
них, окрім інших, належить наявність чітко визначених критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг, щоб
за результатами оцінки мати чітке бачення напрямів активності влади з метою підвищення цієї якості.
«Результат» («результативність») є одним із критеріїв
оцінки якості надання адміністративних послуг, який суттєво впливає на загальну оцінку якості.
Оцінку якості надання адміністративних послуг необхідно, на нашу думку, визначати як перевірку та аналіз діяльності органу публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг відповідно до встановлених критеріїв.
З метою оцінки якості надання адміністративних послуг необхідно визначити критерії, за якими така оцінка
може здійснюватись.
Термін «критерій» у словниках визначається як «підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило, мірка» [101, с. 382]. Отже, критерій – це підстава для оцінки якості надання адміністративних послуг. Наприклад,
оцінка якості надання адміністративних послуг може здійснюватися за таким критерієм, як «своєчасність». Сукупність
таких критеріїв повинна охоплювати діяльність відповідного органу щодо надання адміністративної послуги. Проте
для того, щоб оцінка якості була об’єктивною, необхідно ма– 64 –
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ти чіткі, найкраще – кількісно визначені вимоги. Зокрема,
оцінювати своєчасність надання конкретної послуги необхідно на основі конкретних строків, установлених для надання
адміністративних послуг певного виду (наприклад, державна
реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності має здійснюватися: юридичних осіб-підприємців – протягом 3-х робочих
днів, фізичних осіб-підприємців – протягом 2-х робочих днів
[17]). У такому разі безпосереднім мірилом оцінки якості надання адміністративних послуг є вже не сам критерій, а ці конкретні вимоги, які називають «стандартами».
У вітчизняній науці, зокрема юридичній, стандарт (від
англ. standart – норма, зразок, модель; від франц. standhard –
твердо стояти) визначають як документ, який встановлює для
загального і багаторазового застосування правила, загальні
принципи або характеристики, що стосуються діяльності чи її
результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі [12, с. 614].
Таким чином, стандарт – це формально (офіційно) визначені вимоги. Стандартами якості адміністративних послуг
є конкретні вимоги щодо надання адміністративної послуги,
яким повинна відповідати діяльність адміністративного органу і за допомогою яких можна оцінити, наскільки якісно
надається та чи інша адміністративна послуга [102, с. 12].
Отже, для того, щоб мати змогу оцінювати якість надання адміністративних послуг та стандартизувати їх надання, потрібно визначити критерії оцінки якості надання
адміністративних послуг, до яких належить реєстраційна
діяльність. Принципова важливість критерію полягає у
тому, що він є основою для визначення одного або кількох
стандартів надання адміністративних послуг. Винятками з
цього правила можуть бути приклади застосування оцінних критеріїв, які ґрунтуються на суб’єктивних чинниках
(наприклад, такий критерій, як повага до особи). Але за
загальним правилом критерій має бути придатним для
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вироблення на його основі стандартів надання адміністративних послуг.
Розрізняють такі категорії стандартів: «вищі стандарти»
(найкращі), «мінімальні стандарти» (гірше не повинно бути),
«спеціальні стандарти» (для окремого виду послуг), «загальні
стандарти» (для всіх видів адміністративних послуг).
Стандартом у традиційному значенні слова є саме «мінімальні стандарти». Це ті мінімальні вимоги, які забезпечують належний (мінімальний) рівень якості надання адміністративної послуги. Недотримання мінімального стандарту є підставою для негативного оцінювання якості надання
адміністративної послуги.
Адміністративний орган повинен не лише дотримуватися мінімальних стандартів, але й самостійно підвищувати
якість послуг, які ним надаються. Наприклад, якщо закон передбачає, що певна адміністративна послуга надається у певний строк, відповідний орган, позитивно вирішуючи цю
справу в коротший строк, робить надання послуги якіснішим.
Оцінка якості надання адміністративних послуг може
здійснюватися з точки зору держави (внутрішня оцінка органу) та з точки зору споживачів (зовнішня оцінка). Крім того, можна виокремити «змішану» оцінку, яка здійснюється
зовнішнім суб’єктом, який, проте, є не споживачем, а імовірно «відповідальним надавачем» послуги (наприклад, вищий
орган) або «контролером» (наприклад, Міністерство юстиції
України під час перевірки територіальних органів юстиції).
Наприклад, дотримання органом встановлених державою
стандартів означає якісне надання адміністративних послуг.
У такому разі споживачі можуть оцінювати цю якість і за
вищезгаданими суб’єктивними критеріями, які складно нормативно визначити (наприклад, поваги до особи), а також
за встановленими стандартами, але з підвищеними очікуваннями (наприклад, особа просить надати послугу в коротший термін, ніж це встановлено законом).
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Наближення офіційних стандартів до очікувань особи
є найважливішим орієнтиром у вдосконаленні системи організації надання адміністративних послуг. Тобто ідеальним
є стан, коли вимоги щодо якості зі сторони споживачів та
офіційно встановлені стандарти збігаються [102, с. 13].
Таким чином, «критерії оцінки якості надання адміністративних послуг» – це ті показники, які є підставою для
встановлення стандартів надання адміністративних послуг і
за якими можна визначати, наскільки задоволені потреби та
інтереси споживача/клієнта у разі надання конкретної послуги, а також наскільки адекватною і професійною є діяльність адміністративного органу [102, с. 14].
Можна визначити також критерій як мету, тобто остаточну ціль або цінність. У цьому значенні критерій є не так
засобом оцінки якості надання адміністративної послуги, як
метою, до якої слід прагнути. Як мета, критерій завжди є позитивною цінністю, оскільки спрямований на поліпшення
результату, удосконалення процедури тощо. Прикладом
критерію як мети може бути запровадження принципу єдиного вікна.
Сьогодні багато стандартів щодо надання адміністративних послуг в українських реаліях є метою. Власне тому
визначення чітких критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг є необхідним кроком у реформуванні сфери публічних послуг в Україні. Встановлення переліку критеріїв, визначення на їх основі стандартів є обов’язковою
умовою якісного розвитку сфери публічних послуг. Для кожної особи-споживача адміністративних послуг наявність
чітких критеріїв оцінки якості та стандартів – це найліпший
спосіб забезпечення її прав та законних інтересів.
Слід також зазначити, що у сфері надання адміністративних послуг особливої важливості набуває процедура.
Правове регулювання процедури є найважливішим засобом
стандартизації надання адміністративних послуг, адже вона
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визначає такі аспекти надання адміністративних послуг, як
наприклад, терміни їх надання, способи звернення для
отримання адміністративної послуги тощо. Проте поряд із
правовими процедурними критеріями для впорядкування
сфери адміністративних послуг та оцінки якості адміністративних послуг мають застосовуватись інші – організаційні
критерії (наприклад, доступність послуги/органу, наявність
інформації про послугу тощо).
Кожен із критеріїв також має відповідати певним вимогам. По-перше, він має бути зрозумілим. По-друге, критерій повинен бути обґрунтованим (реалістичним). Крім того,
критерії оцінки якості та стандартів надання адміністративних послуг повинні бути адекватні вимогам часу, тому їх
періодично потрібно переглядати. Сукупність критеріїв має
охоплювати найважливіші аспекти надання адміністративних послуг та бути достатньою для загальної оцінки якості
надання адміністративних послуг.
Більша кількість критеріїв дає змогу точніше оцінити
якість надання адміністративних послуг. Проте важливо,
щоб критерії, повністю охоплюючи систему організації діяльності та діяльність щодо надання адміністративних послуг, все ж не дублювалися.
У Великій Британії, де особливу роль щодо запровадження та розвитку адміністративних послуг відіграла Хартія Громадянина, зазначений інститут базується на шести
ключових принципах:
1) стандартів (необхідності встановлення, оприлюднення та дотримання стандартів);
2) інформації та відкритості;
3) консультування;
4) поваги та готовності допомогти;
5) виправленні стану справ (уважного ставлення до
скарг та, якщо можливо, виконання побажань скаржників);
6) ефективного використання коштів.
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Реалізація Хартії Громадянина передбачала постійне
оновлення та підвищення стандартів публічних послуг. Наприклад, з 1 квітня 1997 р. було впроваджено шість нижченаведених «стандартів роботи для центрального уряду», за
якими необхідно:
1) відповідати на листи швидко та зрозуміло. Кожен
орган повинен сам встановити стандарти щодо відповіді на
листи і оприлюднити цю інформацію;
2) прийняти особу протягом 10 хвилин для будь-якої
зустрічі у будь-якому офісі уряду;
3) надавати чітку відповідь про свої послуги та щонайменше один номер для телефонних запитів або спрямовувати особу до того, хто може їй допомогти;
4) регулярно консультувати своїх клієнтів щодо послуг;
5) мати щонайменше одну процедуру опрацювання
скарг щодо послуг та надсилати особі на її вимогу інформацію про таку процедуру;
6) робити все можливе, аби послуги були доступні кожному, в тому числі людям з особливими потребами [103, с. 15].
Очевидно, що більшість критеріїв, за якими працюють
адміністративні органи в інших країнах, можуть бути застосовані для вироблення засад оцінювання якості публічних
послуг, особливо реєстраційної діяльності як однієї з адміністративних послуг в Україні.
Зважаючи на те, що задоволеність споживача та орієнтація на нього має бути основним принципом у визначенні
критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг у
сфері реєстраційної діяльності, а також із огляду на сучасний стан надання адміністративних послуг в Україні, ми
пропонуємо визначити мінімальний набір критеріїв, що мають бути взяті за основу органами публічної адміністрації,
які здійснюють реєстраційну діяльність, а саме:
1) результативність реєстраційної діяльності;
2) своєчасність реєстраційної діяльності;
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3) доступність реєстраційної діяльності;
4) зручність реєстраційної діяльності;
5) повага до особи в процесі реєстраційної діяльності;
6) професійність реєстраційної діяльності;
7) дотримання принципів реєстраційної діяльності.
Критерій результативності реєстраційної діяльності
передбачає відповідь на питання, чи отримав споживач реєстраційної послуги результат, якого він очікував (звичайно,
якщо ці очікування законні). Якісною за критерієм результативності є послуга у разі надання публічними органами
управління адміністративної послуги у сфері реєстраційної
діяльності, тобто отримання особою очікуваного результату. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні
послуги також означає якісну роботу публічного органу
управління, хоча послугу і не було надано.
Підставою для негативної оцінки за критерієм результативності реєстраційної діяльності є ненадання послуги у
разі, коли вона повинна була бути надана (незаконна відмова). Крім того, з точки зору внутрішнього аудиту, негативної
оцінки заслуговує надання послуги щодо здійснення реєстрації без законних підстав.
Своєчасність реєстраційної діяльності щодо надання
адміністративної послуги – один із найважливіших критеріїв оцінки якості, тобто надання адміністративної послуги
щодо здійснення реєстраційних дій (вирішення справи) у
встановлений термін.
Офіційно встановлений термін надання певного виду
адміністративних послуг має бути обґрунтований (адекватний). Ці терміни необхідно періодично переглядати і уточнювати. Основними показниками оптимального терміну
мають бути обґрунтовані очікування споживачів та реальні
можливості органу дотримуватися визначених термінів. В
ідеалі публічний орган управління має надавати послугу якнайшвидше.
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В окремих категоріях справ, наприклад, реєстрації
шлюбу, транспортного засобу, слід передбачити можливість
прискореного надання послуги (у виняткових випадках – за
підвищену плату). Водночас публічні органи управління не
повинні перетворювати механізм скорочених термінів надання послуг на спосіб заробітку. Наприклад, сьогодні розгляд заяви щодо реєстрації знаку для товарів та послуг триває близько двох років. Однак широко пропонується прискорена експертиза (за шість місяців), проте за надзвичайно
високу плату [103].
Несвоєчасне надання адміністративної послуги щодо
проведення реєстраційних дій, тобто прострочення, незважання на обставини конкретної справи, якщо була потреба у
прискореному її вирішенні, є підставами для негативної оцінки якості послуги за цим критерієм. Важливо, щоб публічний орган управління у разі неможливості своєчасного надання послуги інформував споживача про причини такої затримки та про строк, протягом якого послугу буде надано.
Доступність адміністративної послуги щодо проведення реєстрації як критерій оцінювання якості адміністративних послуг означає насамперед фактичну спроможність особи звернутися, щоб отримати необхідну адміністративну
послугу. До цього критерію входять такі показники:
– наявність інформації про орган публічної адміністрації, в якому можна отримати послугу щодо здійснення реєстраційних дій;
– доступне територіальне розташування органу публічної адміністрації, який здійснює реєстраційні дії;
– режим доступу до приміщення органу публічної адміністрації, який здійснює реєстраційні дії;
– доступність бланків та інших формулярів щодо отримання реєстраційної послуги;
– доступність оплати реєстраційної послуги (якщо вона платна).
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Так, Чернівецький центр зайнятості розробив систему
взаємодії з роботодавцями, за допомогою якої виконується
основне завдання центру зайнятості – сприяння працевлаштуванню безробітних клієнтів, у тому числі тих, на кого поширюється п’ятивідсоткова квота робочих місць. У технології передбачено створення спеціального сектора взаємодії з
роботодавцями. Цей сектор обладнується стендами, які інформують роботодавців про послуги, що їм надає служба
зайнятості, містять нормативно-довідкову інформацію про
порядок реєстрації безробітних та порядок реєстрації підприємств у центрі зайнятості, формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття. З роботодавцями співпрацюють спеціально визначені спеціалісти центру зайнятості, які добре
обізнані про можливості цього центру зайнятості, ситуацію
на локальному ринку праці, а також можливості професійного навчання безробітних для конкретних підприємств.
Указані спеціалісти ведуть загальний реєстр вакансій і працюють не лише з інформацією про вакансії, що надходить у
плановому порядку з підприємств, але й з іншими джерелами (газетами, бюлетенями, оголошеннями, телегазетами
тощо) [104].
Першою проблемою для споживача під час отримання
реєстраційної послуги є невизначеність питання, до якого
саме органу публічної адміністрації необхідно звертатися і
як його знайти. Наявність такої інформації та достатньої кількості джерел інформації суттєво впливає на рівень доступності послуги.
Для забезпечення доступу до інформації про органи
публічної адміністрації, які надають реєстраційні послуги,
необхідно створити довідкові ресурси (друковані довідники,
телефонні довідники та служби, інтернет-портали тощо), з
яких зацікавлені особи отримають інформацію про реєстраційну послугу, а також орган, що її надає. Органи публічної
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адміністрації повинні роз’яснювати, де саме споживачі їхніх
послуг можуть знайти необхідну інформацію. Наприклад,
деякі угоди (чи об’єкти, що є їх предметом) після нотаріального посвідчення мають бути зареєстровані в державних
чи інших органах (ДАІ тощо). У цих випадках орган публічної адміністрації мав би забезпечити офіси нотаріусів інформацією про свою діяльність із надання адміністративних послуг щодо реєстраційних дій. Органи публічної адміністрації повинні бути спроможними поінформувати будьяку особу не лише про свої послуги, але й про те, в яких органах можна отримати інші реєстраційні послуги. Тобто у
разі, коли споживач помилково звертається до неналежного органу публічної адміністрації, його працівники мають
вказати споживачеві, до якого компетентного органу треба
звертатися.
Відсутність контактної інформації про орган публічної
адміністрації, який надає реєстраційні послуги, або її некоректність (застарілі телефонні номери, адреса тощо) є підставою для негативної оцінки роботи реєстраційного органу
за критерієм доступності.
На оцінку за критерієм доступності надання реєстраційних послуг суттєво впливає показник територіального
розташування органу публічної адміністрації, який здійснює реєстраційну діяльність, беруться до уваги також фактори місцезнаходження реєстраційного органу, його віддаленість від споживачів, наявність сполучень громадського
транспорту, належний стан матеріально-технічного забезпечення тощо.
Так, наприклад, 220 відділів реєстрації актів цивільного стану нині не мають обрядових залів, необхідних для реалізації права наречених на урочисту реєстрацію шлюбу.
Окремі приміщення відділів реєстрації актів цивільного
стану використовуються без укладених договорів оренди,
що може призвести до їх примусового звільнення. Із загаль– 73 –
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ної кількості приміщень (780) 316 потребують поточного
ремонту, 230 – капітального.
Органи публічної адміністрації, які здійснюють реєстраційну діяльність, мають знаходитись у місцях, доступних
потенційним споживачам зазначених послуг. У цьому аспекті варто раціонально підходити до розміщення реєстраційних органів у межах адміністративно-територіального поділу. Визначальними обставинами є специфіка конкретної послуги, зокрема, кількість її потенційних споживачів та особливості категорій споживачів цього виду послуг (наприклад,
пенсіонерів, інвалідів та ін.). Реєстраційні послуги мають
бути максимально наближені до споживачів з метою мінімізації витрат часу та коштів споживачів.
Так, наприклад, відповідно до ст. 5 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] реєстрація проводиться державним реєстратором лише у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та
Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням
юридичної особи або за місцем проживання фізичної особипідприємця.
Крім цього, згідно з ч. 4 ст. 42 вказаного закону, якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстраторові
додатково пред’являється паспорт, а згідно із вимогами
ч. 5 зазначеної статті підставою для залишення без розгляду документів, які подані для проведення державної
реєстрації фізичної особи-підприємця, може бути те, що
документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації.
Отже, державна реєстрація фізичної особи-підприємця
проводиться державним реєстратором у відповідній адміністративно-територіальній одиниці лише за місцем проживання цієї фізичної особи, засвідчення факту місця прожи– 74 –
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вання підтверджується реєстраційними відомостями, внесеними до паспортного документа [105].
Особливо слід зазначити, що негативну оцінку за показником критерію доступності отримують реєстраційні органи, які мають неадекватну віддаленість від споживачів, незручне для споживачів місцезнаходження, складні (погані)
під’їзні шляхи тощо.
Режим доступу до приміщення реєстраційного органу
належить до критерію доступності реєстраційної послуги.
Режим доступу до приміщення реєстраційного органу – це
доступність реєстраційного органу для окремого споживача
послуги, тобто можливість останнього потрапити до місця
надання адміністративних послуг без необхідності отримання окремого дозволу (перепустки) для входу в приміщення реєстраційного органу.
Необхідно наголосити на недопустимості встановлення обмеження персонального доступу громадян до тієї частини реєстраційного органу, де здійснюється прийом громадян, тобто безпосередньо надаються реєстраційні послуги. Для цього доцільно розмежовувати приміщення реєстраційного органу на ті, у яких знаходяться робочі місця персоналу (тут є доцільним обмеження доступу для сторонніх
осіб), та ті, робота яких пов’язана зі споживачами реєстраційних послуг (тут недопустимі обмеження вільного доступу
громадян). Зокрема, до таких належить канцелярія, приміщення, де можна отримати інформацію про роботу органу та
послуги, що ним надаються, консультаційні кабінети тощо.
Ці приміщення мають бути відкриті для вільного доступу
споживачів протягом усього часу роботи реєстраційного органу, а за можливості – і у позаробочий час. У цьому разі особа, плануючи звернутися за реєстраційною послугою, має
можливість заздалегідь зайти і ознайомитися з інформацією
щодо процедури її отримання, взяти бланк заяви, щоб заповнити вдома тощо.
– 75 –

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації:
організаційно-правовий аспект

Установлення пропускних систем у приміщення, в
яких безпосередньо надається адміністративна (реєстраційна) послуга, є підставою для негативної оцінки якості реєстраційної послуги за критерієм доступності.
Ще одним показником, який визначає доступність реєстраційної послуги, є доступність бланків заяв та інших
формулярів, що стосуються отримання послуги. Звичайно,
цей чинник має значення, лише якщо звернення за реєстраційною послугою здійснюється у певній обов’язковій формі
шляхом заповненням стандартного формуляра, адже у разі
недотримання форми звернення реєстраційний орган буде
змушений відмовити у наданні послуги.
Доступність бланків та інших формулярів, необхідних
для отримання реєстраційної послуги – це фактична наявність таких бланків у достатній кількості. Бланки заяв та
інші обов’язкові формуляри повинні бути у вільному доступі
та в необхідній кількості у приміщенні реєстраційного органу. В крайньому разі такі бланки можуть видаватися у канцелярії реєстраційного органу на вимогу споживача. Типові
документи, пов’язані з отриманням реєстраційної послуги,
також повинні бути розміщені в он-лайн доступі на Інтернет-сторінці відповідного реєстраційного органу або на
урядовому веб-порталі.
Забезпечення користувачів реєстраційної послуги необхідними бланками – це обов’язок реєстраційного органу.
Відсутність бланків, покладення обов’язку пошуку бланка на
споживача, «продаж» бланків за гроші – все це підстави для
негативної оцінки якості надання реєстраційних послуг за
критерієм доступності.
Як відомо, веб-сайт Міністерства юстиції України «Державна реєстрація нормативних актів» забезпечує користування оперативною інформацією щодо зареєстрованих нормативно-правових актів, відмов та рішень про скасування
державної реєстрації нормативно-правових актів [105].
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Розмір плати за реєстраційну послугу, як правило, має
відповідати собівартості надання цього виду послуг. Стандартом повинно бути визначення плати за надання реєстраційних послуг певного виду у фіксованому розмірі (у формі єдиного платежу). Цей розмір має бути відомий споживачеві наперед і, як правило, встановлюватися законом або у
порядку, визначеному законом. Інформація про розміри та
порядок оплати послуги має подаватися разом з інформацією про реєстраційну послугу.
Так, наприклад, за проведення державної реєстрації
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] справляється реєстраційний збір у розмірі: десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – за проведення державної
реєстрації юридичної особи; двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця.
За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця
справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору.
За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку
з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
Кошти, одержані від реєстраційного збору, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної
особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця.
Документом, що підтверджує внесення реєстраційного
збору, є копія виданої банком квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку.
З метою поліпшення обслуговування громадян стосовно проставлення апостиля на документах, виданих відді– 77 –
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лами реєстрації актів цивільного стану і призначених для
подальшого використання за кордоном, Міністерством юстиції України вивчено стан прийому громадян з питання
проставлення апостиля та Наказом Міністерства юстиції
України від 11 вересня 2007 р. № 757/5 [106] скорочено термін проставлення апостиля на таких документах, що було
одним зі шляхів удосконалення роботи щодо проставлення
апостиля [105].
У 2011 році постановою Кабінету Міністрів України закріплений перелік платних послуг, які надаються підрозділами МВС України, серед яких визначено:
– сертифікацію зброї, конструктивно схожих із нею виробів, боїв, піротехнічних виробів побутового призначення
та феєрверків з видачею сертифікатів;
– видачу дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система;
– видачу дозволу на зберігання і носіння (реєстрацію,
перереєстрацію): нагородної зброї; мисливської, холодної,
пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється
дозвільна система;
– переоформлення зброї за місцем її обліку з одного
власника на іншого;
– видачу дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що
працюють із вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів;
– видачу дублікатів документів дозвільного характеру;
– видачу ліцензії: на виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї,
холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневмати– 78 –
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чною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; на виробництво
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони
та їх продаж; надання послуг з охорони власності та громадян; на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом,
торгівлею піротехнічними засобами; на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів;
– видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
– видачу свідоцтва про підготовку водіїв транспортних
засобів, що перевозять небезпечні вантажі (зі складенням
іспитів);
– видачу свідоцтва про допуск транспортних засобів до
перевезення небезпечних вантажів;
– реєстрацію, перереєстрацію колісних транспортних
засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку;
– видачу свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів у зв’язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для
виїзду за кордон тощо [107].
Як позитивний факт зазначаємо, що з метою уніфікації
додаткових платних послуг правового й технічного характеру, які надаються працівниками відділів реєстрації актів
цивільного стану відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону «Про органи реєстрації актів цивільного стану» [74], Міністерство юстиції України сьогодні розробляє проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про перелік додаткових платних послуг
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правового та технічного характеру, які надаються відділами
реєстрації актів цивільного стану», в якому визначаються
умови надання платних послуг населенню.
Підставами для негативної оцінки якості надання реєстраційних послуг за цим критерієм є невизначеність розміру оплати за реєстраційну послугу (за винятком випадків,
коли ця послуга надається безкоштовно), непрозорість інформації про розмір та порядок оплати реєстраційних послуг, необґрунтовано високий розмір оплати, «примушування» до сплати додаткових платежів тощо.
Зручність як критерій оцінки якості надання реєстраційної послуги – це визначеність у питанні, наскільки взято
до уваги інтереси та потреби споживачів послуг у організації
надання реєстраційних послуг у конкретному органі публічної адміністрації. Зручність як критерій означає:
– вибір способів звернення за реєстраційною послугою;
– простоту реєстраційної послуги;
– організацію особистого прийому споживачів щодо
отримання реєстраційної послуги;
– зручність оплати реєстраційної послуги (якщо вона
платна).
Наприклад, відповідно до роз’яснень Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо порядку проведення державної реєстрації філії зазначено, що згідно зі ст.ст. 55 та 58 Господарського кодексу України [108] суб’єкти господарювання мають
право відкривати свої філії (відділення), представництва без
створення юридичної особи. Відкриття вказаних підрозділів
не потребує їх реєстрації. В такому разі ч. 3 ст. 28 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] визначає, що виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнахо– 80 –
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дженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку
про створення відокремленого підрозділу та рішення органу
управління юридичної особи про створення відокремленого
підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу [109].
Для повного забезпечення зручності реєстраційні органи повинні надавати можливість споживачам реєстраційних послуг звертатися за послугами через представника.
Відмова у наданні послуги у зв’язку з «незручним» для
реєстраційного органу способом звернення, якщо такий
спосіб передбачено законодавством, є підставою для негативної оцінки якості надання реєстраційної послуги за критерієм зручності реєстраційної послуги. Зрештою, так само
може оцінити якість надання послуги споживач, якому на
формальних підставах відмовлено у наданні послуги у
зв’язку з недотриманням офіційно встановленого (але необґрунтованого) способу звернення. Останній випадок має бути сигналом насамперед для органів, уповноважених на
встановлення та зміну стандартів.
Наприклад, Міністерство юстиції України під час перевірок щодо надання послуг населенню виконавчими комітетами місцевих рад були виявлені такі недоліки: не ведуться
контрольно-наглядові справи об’єднань громадян; не дотримуються вимоги законодавства до заяви засновників; не
ведуться реєстри об’єднань громадян і книги обліку громадських організацій; не видаються або видаються з порушенням Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого
1993 р. № 140 свідоцтва про реєстрацію громадських організацій; не здійснюється належна правова експертиза статутних документів громадських організацій; порушуються терміни розгляду установчих документів об’єднань громадян,
оскільки періодичність засідань виконкомів місцевих рад
унеможливлює розгляд установчих документів громадських
організацій у триденний термін; виконкоми місцевих рад
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недостатньо контролюють статутну діяльністю зареєстрованих громадських організацій. Серйозною проблемою є
відсутність реєстраційних справ об’єднань громадян. Документи підшиваються до рішень виконкомів та кожні 3–5 років передаються до державного архіву. Зазначене унеможливлює реєстрацію змін до статутних документів громадської організації, здійснення контролю за її діяльністю. Така
ситуація призводить до порушень прав і свобод громадян
органами місцевого самоврядування [105].
Простота має декілька чинників, зокрема такі: впровадження анкет та інших допоміжних форм реєстраційної діяльності; мінімізація кількості органів публічної адміністрації, які надають відповідні послуги тощо.
Максимум спілкування між реєстраційними органами
(погодження, експертизи тощо) має здійснюватися в середині адміністрації, а не перекладатися на особу. Бажано, щоб
споживач мав справу лише з одним органом, який надає реєстраційні послуги, для отримання очікуваного результату.
Для цього потрібно запровадити таку систему взаємодії реєстраційних органів між собою, за якою всі проміжні етапи
надання реєстраційної послуги буде здійснювати орган самостійно, без залучення заявника. Запровадження принципу
«єдиного вікна», створення «універсамів» реєстраційних послуг є важливим кроком у напрямі задоволення цього критерію якості надання реєстраційних послуг.
Однак сьогодні, як свідчать фахівці, підприємці змушені ходити кабінетами, а ця робота має вестися за принципом «єдиного вікна». Низка країн СНД видає дозволи та
здійснює реєстраційні дії за принципом заяви. У визначений
термін після звернення органи мають здійснювати відповідні дії. У нас же, особливо у сфері будівництва і відведення
землі, процедура надзвичайно ускладнена і надзвичайно
тривала. Статистика свідчить, що здійснення реєстрації за
допомогою єдиної дозвільної системи є швидшою, хоча ко– 82 –
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рупція тут теж наявна, але вона втричі нижча, ніж у дозвільних управліннях [110].
Незалежно від того, яким способом відбувається спілкування приватної особи-споживача реєстраційної послуги з реєстраційним органом, важливим аспектом, особливо в українських умовах, є критерій поваги до особи. Звичайно, цей критерій досить суб’єктивний, адже у більшості випадків ґрунтується на життєвому досвіді споживача. Проте можуть бути і цілком об’єктивні підстави для оцінки якості надання реєстраційних послуг за цим критерієм, зокрема, якщо до цього критерію входитиме не лише шанобливе (ввічливе) ставлення до
особи, а й дотримання принципу рівності.
Рівність – це встановлений Конституцією України [131]
принцип недискримінаційності, тобто заборони надання
привілеїв чи інших переваг, а також невиправдане встановлення обмежень. Реєстраційна послуга повинна надаватися
однаково якісно для всіх споживачів, в однаковий строк, із
однаковими вимогами, тобто має бути однакове ставлення
до всіх споживачів адміністративної послуги.
У цьому контексті доцільно розглянути проблему
пільговиків. Як правило, це має значення для організації належного прийому громадян. Проте кількість категорій осіб,
які мають встановлені законом пільги, під час отримання
реєстраційних послуг, має бути мінімальною, а підстави їх
виокремлення – обґрунтованими.
Підставами для негативної оцінки якості надання реєстраційних послуг за критерієм поваги до особи є неетичність працівників реєстраційного органу в спілкуванні, небажання допомогти, безпідставне пріоритетне обслуговування окремих громадян тощо. Зрештою, можна розцінювати як неповагу до особи незабезпечення побутових зручностей у місцях прийому громадян, невикористання усіх комунікаційних можливостей реєстраційного органу тощо.
Професійність надання реєстраційних послуг – це рівень кваліфікації працівників органу публічної адміністра– 83 –
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ції, виявлений під час надання реєстраційних послуг, зокрема знання та дотримання процедури надання послуги, наявність навичок роботи з клієнтами тощо. Професійність
працівника проявляється в обґрунтованості вимог, що ставляться до споживача, конкретності та коректності зауважень до поданих документів тощо.
Підставами для негативної оцінки якості надання реєстраційної послуги за критерієм професійності є виникнення перешкод у наданні реєстраційної послуги, зумовлених низькою кваліфікацією працівника. Це можуть бути навіть випадки, коли справа вирішується результативно та
своєчасно, але не завдяки належній кваліфікації працівника,
а через надмірну активність і поінформованість приватної
особи. Звичайно, цей критерій достатньо суб’єктивний.
Критерій дотримання принципів реєстраційної діяльності передбачає встановлення та дотримання основоположних ідей стосовно надання послуг населенню, зокрема,
це стосується реєстраційних послуг. Недотримання зазначених постулатів зводить нанівець зміст зазначеного інституту. Саме тому публічні органи управління, до компетенції
яких входить контроль за дотриманням принципів діяльності реєстраційних послуг, виявляють та за можливістю усувають порушення, пов’язані із зазначеним критерієм. Так,
Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва прийняв рішення від 20 грудня 2005 р.
№ 25 «Про необхідність усунення порушень Міністерством
охорони здоров’я України принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» щодо пропозицій
скасувати Положення про державну інспекцію з контролю
якості лікарських засобів у Сумській області, видане Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України 28 квітня 1998 р., як та– 84 –
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ке, що не відповідає основним принципам державної регуляторної політики.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення спеціально уповноваженого органу щодо
необхідності усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої
влади, щодо якого воно було прийняте, у двомісячний строк
з дня прийняття.
З огляду на невиконання Міністерством охорони здоров’я України рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у
встановлений строк та відповідно до змісту повноважень
Комітету, регламентованих ч. 5 ст. 28 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомлено, що чинність Положення про
державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів у
Сумській області, виданого Державною службою України з
лікарських засобів 28 квітня 1998 р., зупинено 20 лютого
2006 року [111].
Запропоновані нами критерії оцінки якості надання
реєстраційних послуг спрямовані насамперед на справджування очікувань споживачів.
Варто зазначити, що перелічені критерії мають статичний характер. Однак надзвичайно важливі динамічні критерії
насамперед оцінки того, чи відбувається постійне вдосконалення організації надання реєстраційних послуг (для цього
має здійснюватися моніторинг, періодичне звітування про те,
які заходи вжито за певний час для поліпшення якості надання реєстраційних послуг), чи є в органі публічної адміністрації перспективні плани удосконалення організації надання
реєстраційних послуг тощо. Це достатньо ефективні засоби
стимулювання працівників органів, які здійснюють реєстраційну діяльність, щодо вдосконалення цієї діяльності.
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Практична реалізація поліпшення якості надання реєстраційних послуг має відбуватись шляхом ухвалення нормативно-правового акта (Закон України «Про адміністративні послуги»), який би визначив термінологічний базис сфери адміністративних послуг та врегулював процедурні відносини між приватними (фізичними та юридичними) особами і публічною адміністрацією. Прийняття такого нормативно-правового акта відповідно до Концепції проекту Закону України «Про адміністративні послуги», сприятиме
становленню, впорядкуванню та подальшому розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених
правових засадах, дасть змогу задовольнити потреби споживачів адміністративних послуг, забезпечить захист їхніх
прав та інтересів, гарантованих законом [112].
До зазначеного нормативного акта, на наш погляд, повинні входити такі розділи:
1) Термінологічний апарат;
2) Види адміністративних послуг;
3) Принципи надання адміністративних послуг;
4) Суб’єкти надання адміністративних послуг;
5) Споживачі адміністративних послуг;
6) Критерії якості адміністративних послуг;
7) Критерії результативності адміністративних послуг;
8) Критерії своєчасності адміністративних послуг;
9) Критерії доступності адміністративних послуг;
10) Критерії зручності адміністративних послуг;
11) Критерії відкритості адміністративних послуг;
12) Критерії професійності надання адміністративних
послуг;
13) Стандарти надання адміністративних послуг;
14) Відповідальність за ненадання або неякісне надання адміністративних послуг;
15) Прикінцеві положення.
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Розділ ІІ
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2.1. Суб’єкти реєстраційної діяльності:
система та повноваження
У контексті проведення в Україні адміністративної реформи першочерговими визнаються проблеми компетенції,
структури та інших особливостей суб’єкта управління [113,
с. 24]. Формулювання поняття «суб’єкт управління» становить підґрунтя для поглибленого вивчення системи (класифікації) цих суб’єктів, оскільки чітке вирішення питання систематизації дозволяє адекватно визначити функції та статус органів влади, оптимізувати їх кількість і на такій основі
раціоналізувати правовідносини з іншими групами суб’єктів
реєстраційної діяльності.
З метою адекватного сприйняття та застосування у
роботі терміна «суб’єкт» спершу доцільно визначити його
зміст.
Зазначене поняття є предметом дослідження різних
галузей науки: у філософському розумінні суб’єкт – це істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об’єктивної
дійсності та до цілеспрямованої діяльності; у книжному значенні – це особа, група осіб, організація, якій належить активна роль у певному процесі, акті; у медичному – це людина,
яка є носієм певних фізичних і психічних якостей; у розмовному – це людина, особа, індивід, індивідуум або ж людина з
негативними рисами характеру, непривабливою чи підозрілою зовнішністю [114, с. 442]; у менеджменті суб’єкт управ– 87 –
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ління – це орган або особа, що здійснює керівний вплив, органи законодавчої та судової влади [115, с. 32].
Суб’єкт управління у деяких монографічних працях
правознавців також розглядається як однопорядкова дефініція щодо апарату управління [116, с. 16].
У сучасній науковій юридичній літературі у визначенні
поняття суб’єкта управління не існує принципових відмінностей. В одних джерелах – це структурно окреслені спільноти людей з органами управління, що формуються ними,
та керівним складом (на персональному рівні), наділеним
управлінськими функціями, який здійснює управлінську діяльність [117, с. 11; 118, с. 14], в інших – це джерело керівного впливу, той, хто виконує функції керівництва і впливає на
об’єкт з метою переведення його у новий стан, елемент системи управління, що генерує процес її функціонування [119,
с. 9; 120, с. 220].
На відміну від наведених визначень, суб’єкт управління у Концепції адміністративної реформи в Україні ототожнено з органами виконавчої влади – самостійним видом органів публічної влади, що згідно з конституційним принципом поділу публічної влади призначені для здійснення функцій однієї гілки влади – виконавчої [113, с. 26].
Варто, зокрема, зазначити, що В. В. Цвєтков розглядає державне управління як вид публічного управління у
широкому та вузькому значеннях. У широкому аспекті
управління визначено як діяльність усіх гілок влади з
урегулювання соціального, політичного, економічного
життя, у вузькому – як організація та функціонування виконавчих органів [121, с. 121].
Конституційне закріплення поділу влади, проведення
адміністративної реформи в Україні зумовлює необхідність
чіткого визначення співвідношення понять управління і виконавчої влади (суб’єкта управління та органу виконавчої
влади), тому ми спробуємо проаналізувати, як ці категорії
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поєднуються між собою, взаємодіють у сфері реєстраційної
діяльності.
Ми поділяємо погляди окремих науковців [122, с. 10–
11], які визначають, що, по-перше, державне управління – це
вид публічного управління, який базується на владноорганізаційній діяльності певних органів (посадових осіб) та
здійснюється за межами системи органів виконавчої влади:
а) у апаратах будь-яких органів влади – з боку їх керівних посадових осіб щодо інших службовців органу;
б) на державних підприємствах, установах і організаціях – з боку їх адміністрацій щодо іншого персоналу.
По-друге, функції виконавчої влади здійснюються
суб’єктами не лише державної влади, оскільки можуть бути
делеговані державою органам місцевого самоврядування,
окремим недержавним інститутам (наприклад, деяким громадським організаціям).
По-третє, функції виконавчої влади за змістом
об’єктивно характерні місцевому самоврядуванню як формі
реалізації так званої публічної влади.
Це означає, що частина функцій державного управління реалізується поза виконавчою владою [123, с. 251], а поняття «державне управління» є ширшим порівняно з поняттям «виконавча влада» та вужчим порівняно з поняттям
«публічне управління» [124, с. 8].
Отже, основоположним критерієм поняття «суб’єкт
управління» є особа (людина), група людей, яка здійснює
послідовну діяльність у формі спрямованого, організаційного впливу на об’єкт управління. Зважаючи на викладене,
суб’єкт управління реєстраційної діяльності – це двокомпонентне утворення, у якому основним носієм прав і обов’язків суб’єкта у системі управління є держава (перша складова), представлена системою органів публічної влади, поряд із якою рівноправними учасниками управлінського
впливу є недержавні утворення (друга складова).
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Окрім зазначеного, як суб’єкту управління людині властиво бути об’єктом управління, оскільки вона відіграє головну, визначальну роль, через неї здійснюється персоніфікація управлінських відносин [125, с. 43–44].
На підставі викладеного вважаємо, що суб’єктами реєстраційної діяльності є публічні органи управління (публічна адміністрація), які наділені владними повноваженнями
та мають різний правовий статус, однак їх діяльність спрямована на задоволення загального публічного інтересу у сфері реєстрації.
Аналіз чинного законодавства, яким урегульовано реєстраційну діяльність, дозволяє визначити перелік суб’єктів,
наділених реєстраційними повноваженнями:
1) Президент України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) Міністерство юстиції України;
4) Міністерство охорони здоров’я України;
5) Міністерство соціальної політики України;
6) Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України;
7) Міністерство інфраструктури України;
8) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
9) Державна реєстраційна служба України;
10) Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва;
11) Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном;
12) Державний комітет телебачення і радіомовлення
України;
13) Державна інспекція України з питань праці;
14) Державна архівна служба України;
15) Державна податкова служба України;
16) місцеві державні адміністрації;
17) обласні, міські, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення тощо.
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Зазначеним органам управління притаманні універсальні ознаки, через які проявляється їх сутність. Вони виражають інтереси певної соціальної спільноти – народу, соціальної групи тощо; є системно організованими, їм властиві
риси соціальної системи, насамперед кореляція у структурі,
функціях, діяльності та відповідні функції, однак у всіх випадках виконують у тому чи іншому поєднанні управлінські
функції – прогнозування, планування, організації, регулювання, контролю; мають юридично обґрунтовану організацію, яка
містить особистісний та інституційний структурні компоненти; посідають відповідне місце в ієрархії державного апарату,
приймають чітко визначені види рішень [126, с. 96].
Основоположним для класифікації суб’єктів реєстраційної діяльності є конституційне розмежування публічної
влади. Відповідно до ст. 6 Конституції України [127] влада
здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу
та судову. Згідно з положеннями Основного закону України
система суб’єктів поділяється таким чином:
І. Органи публічної влади:
1) орган законодавчої влади – Верховна Рада України;
2) Глава держави – Президент України;
3) органи виконавчої влади:
– вищий орган в системі органів виконавчої влади –
Кабінет Міністрів України;
– центральні органи виконавчої влади – міністерства,
державні служби, державні агентства, державні інспекції,
центральні органи зі спеціальним статусом;
– місцеві органи виконавчої влади – місцеві державні
адміністрації;
4) державні органи судової влади.
ІІ. Органи влади Автономної Республіки Крим:
1) представницький орган АРК – Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
2) органи виконавчої влади автономії:
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– вищий виконавчий орган загальної компетенції АРК –
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
– міністерства і комітети – центральні виконавчі органи АРК.
ІІІ. Органи місцевого самоврядування:
1) представницькі органи місцевого самоврядування:
а) сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади; б) районні і обласні ради – органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст; в) районні ради в містах – представницькі органи місцевого самоврядування, які створюються
за рішенням територіальної громади міста або міської ради;
2) виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчі комітети, відділи, управління сільських, селищних,
міських, районних у містах рад та інші виконавчі органи, які
створюються радами;
3) органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні ради і комітети, а також ради мікрорайонів – можуть створюватись за ініціативою жителів.
Таким чином, Конституція України поділяє органи
влади на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які утворюють систему публічних органів
управління [128, с. 44–45].
Так зване «наскрізне значення» у «системі гілок влади» має інститут президентства в Україні. Статус Президента України не уособлюється жодною гілкою влади. Президент є главою держави зі значними компетенційними перевагами щодо виконавчої влади, хоча останні реформаторські
тенденції значно зменшили президентські повноваження
щодо виконавчої гілки влади. Водночас глава держави є
представником виконавчої влади лише функціонально, тобто через певний обсяг своїх повноважень (компетенцій), нині значно звужених порівняно з попередніми роками. Однак
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він не належить до її структури, тобто є окремою ланкою
системи органів виконавчої влади [129, с. 82; 130, с. 76]. Отже, діяльність Президента України регламентує різні сфери
публічного управління шляхом узагальненого втручання в
ту чи іншу сферу. Так, наприклад, у реєстраційній сфері Президент України своїм указом зобов’язав упорядкувати видання нормативно-правових актів міністерствами й іншими
органами виконавчої влади. Установив, що нормативноправові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і стосуються прав, свобод та інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Глава держави одночасно зобов’язав Міністерство юстиції України й територіальні управління юстиції
складати державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів [131].
Окремі з перелічених органів можна віднести до
суб’єктів управління умовно, оскільки деякі з них (наприклад, Верховна Рада України) безпосередньо реєстраційну
діяльність не здійснюють, однак впливають на неї, здійснюючи державні функції в цілому.
Так, Верховною Радою України встановлено порядок
роботи з проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України. Визначено, що законопроекти, які вносять
до Верховної Ради України народні депутати України, реєструє сектор реєстрації законопроектів відділу з питань планування та обліку проходження законопроектів Головного
організаційного управління Апарату Верховної Ради України
в день їх внесення. Дані про присвоєний законопроекту реєстраційний номер вносяться до журналу реєстрації законопроектів та до бази даних законопроектів електронної
комп’ютерної мережі веб-сайта Верховної Ради України.
Електронні копії текстів зазначених законопроектів і
супровідних документів до них надаються суб’єктами права
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законодавчої ініціативи та сектором реєстрації законопроектів до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайта Верховної Ради України тощо [132].
Здійснюючи аналіз норм Конституції України, суб’єктів, які здійснюють реєстраційну діяльність, можна класифікувати таким чином:
І. Залежно від того, чиї інтереси представляються у суспільних відносинах, слід розрізняти:
1) державні органи (органи виконавчої влади);
2) недержавні органи (органи місцевого самоврядування, адміністрації заповідних територій та об’єктів);
3) об’єднання громадян, яким надано право на свободу
об’єднання у політичні партії та громадські організації.
ІІ. За внутрішньою будовою:
1) одноособові (Президент України);
2) інституйовані (Кабінет Міністрів України, міністерства).
Крім конституційного, в основу класифікації органів
виконавчої влади можуть бути покладені й інші критерії:
– обсяг, зміст і характер компетенції органів;
– територіальний масштаб їхньої діяльності;
– порядок вирішення підвідомчих питань;
– становище та місце в системі органів (підпорядкованість органів між собою);
– порядок утворення [133, с. 92; 134, с. 67–71; 119,
с. 112–139].
Залежно від обсягу компетенції суб’єкти реєстраційної
діяльності поділяються на:
– органи загальної компетенції;
– органи галузевої компетенції;
– органи спеціальної (функціональної або міжгалузевої) компетенції;
– органи предметної компетенції [133, с. 68–69; 119,
с. 139; 135, с. 462; 136, с. 502].
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Проте така класифікація суб’єктів управління не єдина, зокрема, вітчизняні та російські вчені [137, с. 124; 130,
с. 56–63; 138, с. 177–184; 139, с. 165–174] органи управління
пропонують поділяти на органи загального управління, органи спеціального управління (надвідомчого і відомчого
управління), органи місцевого самоврядування, органи
управління громадських об’єднань відповідного профілю,
органи управління суб’єктів господарювання, зокрема органи міжгосподарського управління.
Органи загальної компетенції – це органи, які в межах
підвідомчої їм території здійснюють державне управління
та координацію усіх або більшості підпорядкованих чи підконтрольних їм органів галузевої або функціональної компетенції, несуть відповідальність за стан справ на відповідній території (на території України, території Автономної
Республіки Крим, області, району, міста). Окрім загальних
повноважень, вони здійснюють повноваження координаційного характеру у вузькогалузевій сфері. До цих органів
належать: Президент України, Кабінет Міністрів України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.
Так, наведений у ст. 116 Конституції України перелік
функціональних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України підтверджує, що за характером і обсягом повноважень він
належить до органів загальної компетенції [140, с. 263].
Стосовно реєстраційної діяльності, то Кабінет Міністрів України також володіє реєстраційними повноваженнями
загальної компетенції. Як ми вже зазначали вище, система
реєстраційної діяльності має достатньо розгалужений характер, однак фундаментальні основи організації цієї діяльності запроваджуються саме Кабінетом Міністрів України.
Зокрема, постановами Кабінету Міністрів України визначається порядок створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документу– 95 –
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вання [141]; порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів [142]; порядок атестації та державної
реєстрації методик проведення судових експертиз [143]; порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію) [144] тощо.
Функція реалізації державної політики у сфері реєстрації покладається на органи галузевої компетенції. Галузь
управління – це поєднання об’єктів управління під керівництвом відповідного органу виконавчої влади за ознаками
виробничої єдності незалежно від їх географічного розташування; система різноманітних ланок і відносин, пов’язаних з управлінням певною групою родинних об’єктів,
об’єднаних за їх практичним призначенням [145, с. 227]. Органами галузевої компетенції є: міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури і, відповідно, керують певною галуззю (Міністерство юстиції України,
Міністерство внутрішніх справ України тощо).
Особливістю цих органів є те, що організаційна діяльність суб’єктів управління не виходить за межі їхньої компетенції, їх основне завдання полягає у безпосередньому забезпеченні потреб суспільства в продукції чи послугах [146, с. 27].
Таким галузевим суб’єктом управління, окрім інших органів
публічної адміністрації у сфері реєстрації, можна вважати, наприклад, Міністерство юстиції України, яке за допомогою системи реєстраційних органів здійснює зазначену діяльність,
забезпечує ведення Єдиних та Державних реєстрів.
1. Державний реєстр іпотек (на виконання Закону
України «Про іпотеку» [147] та Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 № 410 «Про затвердження
Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек» [148] набув чинності достроково).
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Держатель реєстру – Міністерство юстиції України, яке
забезпечує ведення реєстру.
Адміністратор реєстру – державне підприємство
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке
відповідає за збереження єдиної комп’ютерної бази даних
реєстру.
Реєстратори – державні нотаріальні контори, приватні
нотаріуси, які спільно з адміністратором реєстру, здійснюють державну реєстрацію іпотек, відомостей про обтяження
чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної
на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду, приймають запити, видають засвідчені витяги з реєстру.
За допомогою реєстру: реалізується переважне право
іпотекодержателя у задоволенні вимог за рахунок предмета
іпотеки перед іншими іпотекодержателями незареєстрованих або зареєстрованих пізніше прав чи вимог на предмет
іпотеки; в інтересах фізичних та юридичних осіб надається
інформація про обтяження нерухомого майна іпотекою або
про відсутність такого обтяження.
2. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (набув чинності з 2 серпня 2004 р. на виконання Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» [149], Постанови Кабінету Міністрів України від
5 липня 2004 р. № 830 «Про затвердження порядку ведення
Державного реєстру обтяжень рухомого майна» [150] з метою забезпечення виконання зобов’язань та захисту прав
юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна).
Реєстр обтяжень рухомого майна створено на базі
Державного реєстру застав рухомого майна, базу даних якого повністю перенесено до бази даних Державного реєстру
обтяжень рухомого майна.
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Держатель реєстру – Міністерство юстиції України, яке
забезпечує ведення.
Адміністратор реєстру – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке відповідає
за збереження єдиної комп’ютерної бази даних реєстру.
Реєстратори – суб’єкти, уповноважені держателем реєстру надавати послуги з державної реєстрації відомостей
про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймати заяви,
видавати засвідчені витяги з реєстру та виконувати інші
функції.
3. Державний реєстр правочинів (набув чинності з
2 серпня 2004 р. на виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2004 р. № 671 [151] з метою забезпечення реалізації фізичними та юридичними особами права
на визнання державою правочинів, щодо яких законом передбачена державна реєстрація).
Держатель реєстру – Міністерство юстиції України, яке
забезпечує ведення реєстру.
Адміністратор реєстру – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації.
Реєстратори – державні нотаріальні контори, приватні
нотаріуси, які відповідно до договорів, укладених з адміністратором реєстру, проводять державну реєстрацію правочинів, змін, внесених до них, відомостей про припинення їх
дії, приймають запити, видають засвідчені витяги з реєстру
та виконують інші функції.
До реєстру залучені всі державні нотаріальні контори
та 93,0% приватних нотаріусів України.
4. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень діє відповідно до Закону України «Про виконавче про– 98 –
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вадження» [152] з метою забезпечення обліку виконавчих
проваджень, контролю за дотриманням державними виконавцями вимог чинного законодавства під час виконавчих
дій щодо примусового виконання рішень судів та інших органів, з метою підвищення ефективності роботи виконавчих
служб щодо виконання судових рішень.
Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції
України, яке забезпечує його функціонування.
Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке має прямий доступ до комп’ютерної бази даних і відповідає за її створення, впровадження, матеріально-технічне
та технологічне забезпечення, збереження і захист даних,
що містяться в реєстрі.
Реєстратором реєстру є Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, підрозділи
примусового виконання рішень відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі,
відділи державної виконавчої служби в районних, районних
у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції, які здійснюють його ведення [153].
5. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (впроваджений з травня 1997 року). Порядок ведення реєстру регламентований наказом Міністерства
юстиції України від 9 червня 1999 р. № 31/5 «Про внесення
змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна» [154].
Реєстр створено з метою захисту майнових прав та інтересів громадян і організацій шляхом накопичення та застосування даних про заборону відчуження й арешти нерухомого майна юридичних і фізичних осіб.
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Держателем є Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Реєстру заборон та забезпечує його функціонування.
Адміністратором є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке має повний
доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне
й технологічне створення та ведення, матеріально-технічне
й технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що
містяться в реєстрі.
Реєстраторами є державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали
відповідні договори і мають повний доступ до заборон через
комп’ютерну мережу, а також Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та його
регіональні філії.
Реєстратори приймають заяви про реєстрацію обтяження об’єкта нерухомого майна від державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, які не є реєстраторами,
посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських рад, судів та слідчих органів, а також постанови про
арешт майна боржника органів державної виконавчої служби та інших осіб, уносять та вилучають записи про заборони,
арешти щодо нерухомого майна; отримують (видають) засвідчені витяги.
6. Спадковий реєстр. З 17 квітня 2005 р. прийнято
розширену модернізовану версію реєстру, створену на базі
єдиного реєстру заповітів та спадкових справ, яка отримала назву «Спадковий реєстр». Положення про Спадковий
реєстр затверджено Наказом Міністерства юстиції України
від 17 жовтня 2000 р. № 51/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 р. № 33/5 «Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства
юстиції України» [155], зареєстрованого у Мін’юсті України
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7 квітня 2005 р. № 373/10653). Реєстр створено з метою
захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних
осіб, створення єдиної системи обліку заповітів, спадкових
справ та спадкових договорів, зменшення навантаження на
суди за рахунок розв’язання питань спадкування у безспірному порядку.
Держатель реєстру – Міністерство юстиції України, яке
забезпечує його функціонування.
Адміністратор реєстру – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення реєстру, надання доступу до реєстру,
збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.
Реєстраторами реєстру є державні нотаріальні контори; державні нотаріальні архіви; приватні нотаріуси, які
уклали відповідні договори і мають доступ до Спадкового
реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції
України.
7. Державний реєстр атестованих судових експертів
державних і підприємницьких структур та громадян
створений і набув чинності 1997 р. на виконання Закону
України «Про судову експертизу» [156] та Наказу Міністерства юстиції України від 15 квітня 1997 р. № 149/7 «Про затвердження Положення про Державний реєстр атестованих
судових експертів державних і підприємницьких структур
та громадян» [157].
Метою створення Реєстру є здійснення обліку атестованих судових експертів та створення інформаційного фонду щодо осіб, які одержали в установленому порядку дозвіл
на проведення конкретного виду судової експертизи за відповідною експертною спеціальністю; забезпечення в установленому порядку органів дізнання, попереднього слідства
та судів, інших зацікавлених юридичних і фізичних осіб необхідною інформацією з фонду.
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Міністерство юстиції України врегульовує порядок створення і ведення державного реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.
8. Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та
благодійних організацій створено у 1998 році на виконання
вимог Законів України «Про об’єднання громадян» [158], «Про
благодійництво та благодійні організації» [159], Положення
про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.
№ 140 [160] та Положення про порядок державної реєстрації
благодійних організацій, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1998 року № 382 [161].
Реєстр створено для внесення до нього реєстраційних
відомостей, а також надання інформації щодо назв об’єднань громадян та благодійних організацій з метою унеможливлення реєстрації організацій за однією назвою.
Легалізація всеукраїнських об’єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін’юстом
України, їх місцевих осередків та місцевих об’єднань громадян – Головним управлінням юстиції Мін’юсту в Автономній
Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських рад шляхом проведення реєстраційних дій та внесення даних до державного реєстру
об’єднань громадян та благодійних організацій.
Це єдиний документ, до якого орган, який реєструє, та
центр вносять відомості про реєстрацію всеукраїнських,
міжнародних, місцевих громадських організацій, політичних
партій та їх місцевих осередків, всеукраїнських, міжнародних, місцевих благодійних організацій та їх відділень зі статусом юридичної особи.
9. Єдиний реєстр довіреностей. 2007 року набула чинності модернізована версія реєстру, створена на базі реєстру
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довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, яка отримала назву «Єдиний реєстр довіреностей». Положення про реєстр довіреностей затверджено Наказом Міністерства юстиції
України від 28 грудня 2006 р. № 111/5 [162], зареєстрованим у
Мін’юсті України 28 грудня 2006 р. за № 1378/13252.
Метою створення реєстру є профілактика злочинів
проти власності шляхом накопичення та використання нотаріусами, органами Державної автомобільної інспекції МВС
України та іншими правоохоронними органами відомостей
про посвідчені довіреності.
Держатель реєстру – Міністерство юстиції України, яке
забезпечує його функціонування.
Адміністратор реєстру – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення реєстру, надання доступу до реєстру,
збереження та захист даних, що містяться у реєстрі.
Реєстраторами реєстру є державні нотаріальні контори; державні нотаріальні архіви; приватні нотаріуси.
10. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів запроваджено у серпні 1997 року. Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 28 грудня
2006 р. № 110/5 «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Міністерства юстиції України» [163], зареєстрованого у Мін’юсті України 28 грудня 2006 року за
№ 1377/13251, Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків
нотаріальних документів [164] затверджено у новій редакції. Положенням встановлено порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку постачання і звітності витрачання
спеціальних бланків нотаріальних документів в Україні.
Метою створення реєстру є надання нотаріусам України та правоохоронним органам можливості перевірити
справжність нотаріальних документів, виконаних на спеціа– 103 –
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льних бланках нотаріальних документів, що сприяє уникненню укладання угод, які суперечать законним інтересам
фізичних та юридичних осіб. Дані, що містяться в реєстрі,
доступні для перевірки всім користувачам інформаційної
мережі Міністерства юстиції України. 2007 року впроваджено модернізовану версію реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
Міністерство юстиції України регулює порядок створення і ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
11. Єдиний реєстр нотаріусів України набув чинності
у серпні 1997 року. Метою створення реєстру є забезпечення
упорядкування обліку державних та приватних нотаріусів
України. Порядок ведення реєстру визначається Інструкцією, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України від
27 травня 1999 року № 26/5 [165].
Міністерство юстиції України визначає порядок створення і ведення Єдиного реєстру нотаріусів України.
Реєстр містить відомості про нотаріальні округи, державні нотаріальні контори, державних та приватних нотаріусів України. Дані, що містяться в реєстрі, доступні для перевірки всім користувачам інформаційної мережі Міністерства
юстиції України.
12. Реєстр прав власності на нерухоме майно запроваджено 2002 року на виконання Наказу Міністерства
юстиції України від 7 лютого 2002 № 7/5 [166], зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за
№ 157/6445 (зі змінами).
Мета створення реєстру – забезпечення визнання та захист прав власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб в Україні, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, активізації інвестиційної діяльності.
Державну реєстрацію прав власності на нерухоме
майно здійснюють підприємства бюро технічної інвента– 104 –
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ризації у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць.
Здійснення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в межах одного населеного пункту кількома
бюро технічної інвентаризації не допускається.
Держателем є Міністерство юстиції України, яке забезпечує його функціонування. Адміністратором Реєстру прав є
державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства
юстиції України, що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру прав та відповідає
за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист
даних, що містяться в електронній базі даних Реєстру прав.
Прямий доступ до Реєстру прав мають БТІ, створені до
набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів
України» та підключені до Реєстру прав у межах визначених
територій адміністративно-територіальних одиниць на підставі укладених договорів з Адміністратором Реєстру прав.
13. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів запроваджено на підставі Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» [167]. Порядок ведення реєстру затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів та користування ним» [168]. Мета створення реєстру –
врегулювання правових відносин щодо одержання інформації з інформаційного фонду державного реєстру нормативно-правових актів, забезпечення подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, доступності й відкритості
правової інформації для юридичних та фізичних осіб.
Міністерство юстиції України порядок створення і ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Водночас Міністерство юстиції України та його територіальні
– 105 –

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації:
організаційно-правовий аспект

органи сприяють формуванню важливого інституту громадянського суспільства – преси. На виконання повноважень, визначених Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [169], зареєстровані (перереєстровані)
1496 засобів масової інформації загальнодержавної та/або зарубіжної сфери розповсюдження та 26 інформаційних агентств
як суб’єктів інформаційної діяльності. Територіальними органами юстиції зареєстровані (перереєстровані) понад 1200 засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.
З метою створення єдиної системи обліку друкованих
ЗМІ, які видаються на території України, та інформаційних
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності запроваджено Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
Другим органом галузевої компетенції є Державна реєстраційна служба України.
Відповідно до п. 3 Положення про Державну реєстраційну службу України [170] основними завданнями цієї служби є внесення на розгляд міністра юстиції України пропозицій щодо формування державної політики у зазначених
вище сферах реєстраційної діяльності та безпосередня реалізація такої політики.
На підставі нормативно закріплених цілей та завдань
визначають функції як елемент адміністративно-правового
статусу суб’єкта реєстраційної діяльності. Функції Укрдержреєстру доцільно поділити на основні чотири групи.
До першої групи належать функції щодо координації
та контролю за реєстраційною діяльністю. Зокрема, Укрдержреєстр:
– координує та контролює діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
– надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам Укра– 106 –
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їни за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;
– забезпечує виконання міжнародних договорів про
правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном
документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань
компетенції органів державної реєстрації актів цивільного
стану та надання в межах повноважень інших документів,
що стосуються особистих або майнових прав та інтересів
фізичних чи юридичних осіб;
– здійснює керівництво та контроль за діяльністю у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
– здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вживає заходів щодо запобігання
порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні
обов’язкові до виконання рішення;
– погоджує кандидатуру на посаду державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видає
посвідчення і печатку державного реєстратора;
– здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України,
звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної
партії; здійснює контроль за додержанням громадськими організаціями положень статуту, застосовує стягнення або вносить до суду подання щодо застосування до громадських організацій стягнень за порушення законодавства;
– здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю благодійних організацій;
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– звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у
випадках, передбачених законом;
– здійснює відповідно до законодавства державний
контроль за виконанням виконавчими органами сільських,
селищних, міських рад делегованих повноважень з питань
легалізації місцевих громадських організацій, державної реєстрації актів цивільного стану тощо.
До другої групи функцій належить діяльність щодо узагальнення практики реєстраційної діяльності та розроблення
проектів нормативно-правових актів у цій сфері. Це, зокрема:
– узагальнення практики застосування законодавства
з питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру, розроблення пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів міністерств та в установленому
порядку подання їх міністру юстиції України для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України;
– розроблення та подання на затвердження міністру
юстиції України:
1) правил проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного
стану, їх поновлення та анулювання;
2) порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану;
3) порядку, умов і строків зберігання книг державної
реєстрації актів цивільного стану і метричних книг в архівах
відділів державної реєстрації актів цивільного стану та порядку передачі цих книг до державного архіву;
4) порядку ведення архіву реєстраційних справ у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
5) зразку рішення про відмову в державній реєстрації
речових прав на нерухоме майно;
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6) порядку доступу нотаріусів під час здійснення нотаріальних дій до інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно;
7) порядку доступу банків до інформації про іпотеку з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
8) форми реєстраційних карток, довідки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
9) вимог щодо написання найменування юридичної
особи або її відокремленого підрозділу;
10) описів бланка свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, а також порядку їх оформлення тощо.
До третьої групи слід віднести функції щодо здійснення безпосередніх реєстраційних дій. Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань:
– здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно згідно зі законом;
– здійснює реєстрацію релігійних організацій;
– здійснює відповідно до законодавства легалізацію
всеукраїнських об’єднань громадян; реєстрацію політичних
партій, міжнародних громадських організацій, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, міжнародних організацій роботодавців, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні;
– здійснює державну реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські
організації;
– здійснює реєстрацію всеукраїнських творчих спілок,
Торгово-промислової палати України, Будівельної палати
України, Аудиторської палати України; здійснює реєстрацію
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адвокатських об’єднань, статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами; реєстрацію всеукраїнських асоціацій
кредитних спілок;
– здійснює реєстрацію статуту територіальної громади
міста Києва, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування;
– здійснює відповідно до законодавства легалізацію на
відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань; реєструє, бере до відома, погоджує
зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань, реєструє
зміни до статутів;
– здійснює державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або
зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
– здійснює державну реєстрацію символіки громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій;
– надає адміністративну послугу щодо проставлення
апостиля на офіційних документах, виданих Укрдержреєстром та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
– забезпечує ведення та функціонування Державного
реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру
іпотек; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-під– 110 –
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приємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських організацій, політичних
партій, благодійних організацій; Реєстру адвокатських об’єднань тощо.
Укрдержреєстр виконує такі організаційні функції (четверта група функцій):
– організовує роботу, пов’язану зі забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
– здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
– видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– забезпечує безперешкодний доступ судам загальної
юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані/легалізовані об’єднання громадян, політичні партії, благодійні організації та інші громадські формування, інформації про відмову в реєстрації об’єднань громадян;
– надає органам державної влади передбачену законодавством інформацію з реєстрів, функціонування яких забезпечує Укрдержреєстр;
– організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників апарату Укрдержреєстру і структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України,
що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
– організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Укрдержреєстру;
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– взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом
роботи з питань, що належать до його компетенції;
– інформує громадськість про свою діяльність та про
стан проведення державної політики у визначених сферах
діяльності тощо.
Іншим провідним органом, який формує політику у
сфері реєстраційної діяльності зазначеної галузі, є Міністерство внутрішніх справ України, у структурі якого утворено
Державну автомобільну інспекцію, що здійснює державну реєстрацію. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини,
сконструйовані на шасі автомобілі, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски [79].
У складі Міністерства внутрішніх справ України функціонує Державна міграційна служба України, до компетенції
якої входить реєстрація та облік фізичних осіб за місцем
проживання/перебування, а також організація створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування [171].
Здійснення переважно однієї й тієї ж функції державного управління покладається на органи спеціальної (функціональної або міжгалузевої) компетенції, до яких належать
органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову,
регулятивну, дозвільну функції. Органи спеціальної компетенції здійснюють галузеве та міжгалузеве функціональне
(надвідомче) публічне управління [172, с. 464].
Такі органи забезпечують реалізацію державної політики у певній сфері, здійснюють керівництво з питань, які
мають загальний характер для всіх чи багатьох галузей господарства, соціально-культурного будівництва. Для функціональних відомств головне – зовнішня організаційна діяльність, управлінський вплив на інші відомства та об’єкти, що
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не перебувають у лінійному підпорядкуванні [146, с. 27],
міжгалузеве управління як координація та контроль здійснюється щодо самостійних, структурно не підпорядкованих
органів [173, с. 8].
До суб’єктів управління у сфері реєстрації, які наділені
спеціальною (функціональною або міжгалузевою) компетенцією, слід відносити, наприклад, Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, яка є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Держпідприємництво України відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує та подає в установленому порядку пропозиції
щодо формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної
політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності;
2) проводить аналіз проектів регуляторних актів, що
подаються для погодження, та відповідних аналізів регуляторного впливу та приймає рішення про погодження таких
проектів або про відмову в їх погодженні;
3) проводить відповідно до законодавства експертизу
регуляторних актів центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, приймає рішення про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності, публікує в установленому
порядку повідомлення про зупинення чинності регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;
4) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових
осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регулято– 113 –
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рних актів, про виявлення встановлених законом обставин,
за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а
також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
5) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
6) проводить аналіз стану здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
7) забезпечує підготовку та подання Кабінетові Міністрів України щорічної інформації про результати реалізації
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади, а також узагальнення практики застосування законодавства з питань
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
його вдосконалення;
8) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання,
порушених унаслідок чинності регуляторних актів;
9) проводить аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;
10) проводить експертизу проектів законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними
органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, подає розробникам таких проектів
пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
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11) звертається згідно зі законом до регуляторних
органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання
такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними
органами регуляторних актів, які суперечать принципам
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
12) звертається в установленому порядку до органів
державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку,
встановлених Конституцією та законами України, мають
право скасовувати або зупиняти чинність актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування
або зупинення чинності регуляторних актів, що суперечать
принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
13) проводить аналіз листів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої
влади, їх посадових осіб, у яких роз’яснюються положення
регуляторних актів, подає зазначеним органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких листів, якщо
вони суперечать законодавству;
14) погоджує в установленому порядку склад апеляційних регуляторних комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі;
15) надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності;
16) погоджує нормативно-правові акти з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
розроблені центральними органами виконавчої влади;
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17) проводить моніторинг стану виконання органами
виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності»;
18) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»;
19) проводить моніторинг проблемних питань щодо
застосування законодавства з питань соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання та подає
пропозиції щодо їх урегулювання;
20) розробляє основні напрями розвитку державної
політики у сфері ліцензування;
21) погоджує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
22) здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування
та надає роз’яснення щодо його застосування;
23) здійснює методичне керівництво та інформаційне
забезпечення діяльності органів ліцензування;
24) розробляє форми документів у сфері ліцензування
та правила їх оформлення;
25) погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх дотриманням, крім випадків, передбачених законом;
26) формує склад експертно-апеляційної ради та здійснює її організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення;
27) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ліцензування органів ліцензування;
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28) здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення Єдиного ліцензійного реєстру;
29) організовує замовлення, постачання, ведення
обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій тощо [174].
Приклад міжгалузевого органу, який здійснює реєстраційну діяльність, – Державна податкова служба України,
структурним органом якої є Головне управління Державного реєстру фізичних осіб, що здійснює реєстрацію платників
податку на додану вартість [175]. Реєстр платників податку
на додану вартість – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про осіб, які згідно із Податковим кодексом України [176] зареєстровані як платники податку на додану вартість.
Отже, основною ознакою, яка обумовлює коло прав і
повноважень вказаної групи суб’єктів, є певна функція, що
має виняткове державне і суспільне значення.
Категорично не можна погодитися із твердженнями
про те, що державна реєстрація належить лише до компетенції органів юстиції. Наприклад, Д. М. Овсянко стверджує, що
реєстраційне провадження передбачає діяльність Міністерства юстиції і його територіальних підрозділів щодо державної реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади,
статутів суспільних та релігійних організацій, реєстрації
юридичних осіб та прав на нерухомість [177, с. 167].
В. М. Сорокін зазначає, що основну роботу в галузі реєстраційної діяльності здійснює Міністерство юстиції [178, с. 154].
Слід наголосити, що нині значну частину реєстраційних операцій виконують органи публічної адміністрації (Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство
охорони здоров’я України тощо). Перелік об’єктів реєстраційної системи є набагато ширшим, ніж наведений у
згаданих визначеннях. У такому разі навіть не варто наго– 117 –
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лошувати на тому, що обов’язковій реєстрації в державних органах підлягають не лише нормативні акти, статути, юридичні особи та права на нерухомість. Водночас автори чомусь не беруть до уваги той факт, що Міністерство
юстиції України є лише верхівкою розгалуженої системи
підпорядкованих йому органів, більшість яких має власні
реєстраційні повноваження, що принципово відрізняються від тих, якими наділене Міністерство. Варто згадати
хоча б Департамент у справах цивільного стану Міністерства юстиції України, в територіальних підрозділах якого
відбувається реєстрація актів цивільного стану (шлюб,
народження дитини тощо) [179, с. 254].
Предметною компетенцією наділені органи, які керують діяльністю відповідних підприємств, установ.
Необхідно зазначити, що публічні органи управління, які займаються реєстраційною діяльністю, мають особливо розгалужену систему, яку повністю в обмеженому
за обсягом дослідженні описати майже неможливо, тому
ми наводимо перелік реєстраційних органів відповідно до
класифікаційних груп суб’єктів реєстраційної діяльності.
Залежно від порядку вирішення підвідомчих питань
суб’єкти управління можуть бути поділені на єдиноначальні
та колегіальні.
Єдиноначальність забезпечує оперативність діяльності керівництва, застосування індивідуальних здібностей та
досвіду керівників і водночас підвищує їхню персональну
відповідальність. Єдиноначальними є більшість органів виконавчої влади – міністерства, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади.
Як правило, єдиноначальними є центральні органи
виконавчої влади, владні повноваження яких здійснюються
одноосібно їхнім керівником – міністром, головою центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом,
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керівником іншого центрального органу. Він персонально
несе всю повноту відповідальності за результати роботи
центрального органу безпосередньо перед Президентом і
Урядом України. Таким єдиноначальним суб’єктом управління є, наприклад, Міністерство охорони здоров’я України,
його територіальні та урядові органи, одним із завдань якого є створення та організація роботи банку даних про осіб,
які практикують із залученням методів народної і нетрадиційної медицини в Україні.
Державна служба України з лікарських засобів є
центральним органом виконавчої влади, що діє у складі
Міністерства охорони здоров’я України та підпорядковується йому. Основними її завданнями є: здійснення управління та державний контроль за якістю, безпекою та реалізацією лікарських засобів, у тому числі діючих речовин
(субстанцій), допоміжних речовин, лікарської рослинної
сировини, лікувальної косметики, імунобіологічних препаратів, біоматеріалів, медичної техніки та інших виробів
медичного призначення; державний контроль за додержанням умов виробництва продукції; вирішення питання
державної реєстрації продукції та розроблення порядку
ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів
медичного призначення, Державного реєстру імунобіологічних препаратів; забезпечення його дотримання та перевидання [180].
Єдиноначальне керівництво в організації управління
нерозривно пов’язане з колегіальністю (колективним управлінням), яка виражається у спільній оцінці ситуації та розробці управлінських рішень групою спеціалістів і відповідальних посадових осіб цього чи нижчого рівня управління.
Від правильного поєднання єдиноначальності та колегіальності значною мірою залежить демократичність управління,
своєчасність і якість управлінських рішень, підвищення відповідальності та дисциплінованості працівників, чіткість
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роботи організації, морально-психологічний клімат у колективі тощо [120, с. 57].
На чолі колегіального органу стоїть група осіб, які
входять до складу цього органу, є організаційно і юридично оформленими. Основні питання, які належать до компетенції такого органу, обговорюються та вирішуються на
засіданнях колективно. Рішення в колегіальних органах
зазвичай приймаються абсолютною більшістю голосів,
тобто коли за рішення голосує більше половини присутніх
членів органу. Колегіальність дозволяє правильно вирішувати найскладніші питання керівництва за участю фахівців, застосовуючи їх досвід. Тому до колегіальних органів
насамперед належать Кабінет Міністрів України та Рада
міністрів Автономної Республіки Крим. Однак і в цих органах колегіальність доповнюється єдиноначальністю керівників, які особисто вирішують деякі оперативні організаційні питання діяльності очолюваного ними органу
[133, с. 70]. Поєднання колегіальних та єдиноначальних
засад полягає в залученні керівником до процесу керівництва, вироблення управлінських рішень своїх колег, інших
працівників [120, с. 85].
Зважаючи на подані класифікації суб’єктів, які здійснюють реєстраційну діяльність, можна вирішити питання
щодо оптимальної кількості органів влади, визначити
зміст і характер їхньої взаємодії з іншими суб’єктами
управління. Класифікація дає змогу уникнути плутанини
у визначенні видів і обсягів повноважень зазначених
суб’єктів управління.
Таким чином, актуальність проблеми класифікації суб’єктів, які здійснюють реєстраційну діяльність, пов’язана, з одного боку, з питаннями щодо визначення їхнього правового
статусу, а з іншого – з розробкою такої системи координації
їхніх дій, яка б забезпечила прозорість, ясність та чіткість
функціонування всього механізму публічної влади.
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Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що система суб’єктів, які здійснюють реєстраційну діяльність, має переважно
галузевий характер утворення, тобто в цій сфері функціонують інституції спеціального публічного управління.
Одночасно варто зауважити, що сучасна система суб’єктів реєстраційної діяльності потребує удосконалення:
1) системи органів реєстраційної діяльності шляхом
систематизації та уніфікації;
2) виконавчої дисципліни шляхом підвищення вимог
щодо рівня кваліфікації посадових осіб органів публічної
адміністрації, чіткої регламентації посадових прав і обов’язків державних службовців, посилення персональної відповідальності посадових осіб за перевищення посадових повноважень та прийняття рішень, які суперечать засадам єдиної
регуляторної реформи у сфері реєстрації;
3) необхідності запровадження на територіальному рівні реєстраційної бази даних, яку слід об’єднати в єдиний
накопичувальний банк даних;
4) взаємодії реєстраційних органів з громадськими організаціями за профілем, зокрема наявних в країнах ЄС систем місцевого самоврядування підприємців, до компетенції
яких належать окремі функції реєстрації, ліцензування та
сертифікації підприємницької діяльності, що дозволить залучити ресурси, ініціативи та зусилля громадських інститутів та підвищить прозорість здійснення зазначених функцій;
5) системи реєстраційних послуг, яка повинна діяти за
принципом організаційної єдності, що дозволить створити
«реєстраційні центри» і значно (у 3–4 рази) скоротити термін отримання реєстраційних документів; вдвічі зменшити
витрати коштів під час отримання реєстраційних документів; забезпечити об’єкти реєстрації інформацією, яка необхідна для отримання реєстраційних послуг; унеможливити
вчинення корупційних діянь у процесі отримання реєстраційних документів.
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2.2. Нормативно-правове регулювання
реєстраційної діяльності
публічної адміністрації
Відповідно до ст. 1 Основного закону, Україна проголошена суверенною і незалежною, демократичною, соціальною,
правовою державою [127]. Необхідною умовою побудови правової держави є створення ефективної системи законодавства, яка б регулювала усі суспільні відносини, у тому числі й ті,
що виникають під час реєстраційної діяльності публічною
адміністрацією. Це обумовлено перш за все наявним правовим порядком, який ґрунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено чинним законодавством. Органи публічної адміністрації та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
у спосіб та в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, роль нормативноправових актів щодо врегулювання діяльності органів публічної адміністрації, на які покладено виконання реєстраційних
функцій, важко переоцінити, вона є чинником, відповідно до
якого повинна бути побудована вся система публічної влади.
Юридична своєрідність правових норм обумовлена цілями, заради яких вони приймаються, і сферою їх застосування. Державна воля виражається в законі, інших нормативно-правових актах, спрямованих на вирішення конкретних
завдань у різних сферах суспільного життя. Тому законодавство повинно бути певною системою. Закон не може бути
єдиним і винятковим способом вираження державної волі,
тож через множинність і розмаїтість суспільних відносин,
що вимагають правового регулювання, виникає необхідність прийняття підзаконних нормативних актів [181, с. 8].
Державна реєстраційна діяльність урегульована понад
750 нормативно-правовими актами, які, на жаль, не вирі– 122 –
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шують проблем та не усувають правових прогалин, що виникають у зазначеній сфері. Однак перед тим, як перейти до
дослідження нормативно-правової бази, яка регламентує
реєстраційну діяльність, необхідно з’ясувати поняття «правове регулювання» безвідносно до його предмета і змісту.
Правова конструкція «правове регулювання» досліджена у
загальній теорії права, однак є різні підходи до її визначення. Часто терміни «законодавче», «нормативне», «юридичне» регулювання вживаються як синоніми, хоча й тут є свої
нюанси, які мають теоретичне та практичне значення, і такі,
що впливають на стан і рівень цього процесу3.
Аналізуючи наявні в літературі з теорії держави та
права визначення правового регулювання [182; 183; 184;
185], можна виявити, що предметом такого регулювання є
суспільні відносини, які мають бути впорядковані відповідними способами – юридичними (правовими) засобами, що
застосовуються державою.
Оскільки таке визначення є узагальнювальним, то від
загальноправового поняття предмета правового регулювання перейдемо до розгляду правового регулювання реєстраційної діяльності через систему управління: суб’єкт
управління – управлінський вплив – об’єкт управління –

–––––––––––
3 Відмінність права (jus) і закону (lex) походить від стародавніх
римлян і супроводжує людську історію. Чеський дослідник римського
права Мілан Бартошек так пояснює зазначені поняття: jus − основне
поняття римського права, що виражає різноманітні його аспекти і
галузі, відмінність його від релігії, звичаїв, безправ’я, об’єктивне право, суб’єктивне право, право у судочинстві; lex − юридична регламентація, встановлена і прийнята як обов’язкова; у публічному праві −
закон, у приватному − однобічний чи різнобічний прояв волі приватних осіб. В історії державно-правової думки «право» розуміється як
таке, що передує юридичному закону, прийнятому в установленій
формі й за встановленою процедурою / Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд.,
доп. – М.: Омега-Л, 2004. – С. 283–284.
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зворотні зв’язки. Відповідно правове регулювання охоплює
такі об’єкти:
– статус;
– порядок і особливості виконання управлінських функцій суб’єктами реєстраційної діяльності, реагування на
зміни у стані об’єкта управління;
– процедура реєстрації.
Таким чином, предметом правового регулювання реєстраційної діяльності є відносини органів публічної влади з
приводу реалізації прав громадян на реєстраційні послуги.
Нормативну основу правового регулювання становлять
нормативно-правові акти. Їх функції головним чином полягають у тому, щоб увести у правову систему нові юридичні норми, забезпечити їх зміну чи скасування, підвищити ефективність їх дії. Правовий акт – належним чином (словеснодокументально) оформлений зовнішній вираз волі держави, її
органів, окремих осіб, який є носієм змістових елементів правової системи – юридичних норм, практики, індивідуальних
приписів, автономних рішень осіб [186, с. 192–193].
В адміністративно-правовій теорії існує декілька підходів до поділу нормативних актів на відповідні групи.
Так, В. К. Колпаков [5, с. 230] поділяє акти державного
управління: за юридичними властивостями – на нормативні
(правоустановчі, загального характеру), ненормативні (індивідуальні, правозастосовні, правовиконавчі, приватні адміністративні акти, акти реалізації норм адміністративного
права); за межами чинності актів у просторі й часі: такі, що
чинні у часі на всій території без обмежень; такі, що чинні на
всій території протягом визначеного терміну; такі, що чинні
на частині території без обмежень у часі; за характером
компетенції органів, що видають акти: загального; галузевого; функціонального управління.
Л. В. Коваль [187, с. 88] поділяє акти державного
управління за адресатом їх надходження на зовнішні та внут– 124 –
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рішні (внутріорганізаційні); за рівнем самостійності – на основні, що мають «самостійну» юридичну силу, та залежні
(вторинні); за змістом їх мети – на установчі, регулятивні,
контрольні; за масштабом дії – на акти територіального характеру і акти галузевого значення або стратегічні й тактичні;
за формою – на офіційні (публікуються в офіційних виданнях)
і неформальні (нефіксовані, усні); за причинно-наслідковою
ознакою – на ініціативні, запрограмовані («пов’язані») та акти, викликані настанням юридичних подій і т.д.
Д. М. Бахрах [29, с. 187] акти державного управління групує за юридично значущими ознаками: за юридичним змістом
(нормативні, індивідуальні, загальні, змішані акти); за колом
осіб, на які поширюються норми (акти загального значення,
міжвідомчі акти, внутрішньовідомчі); за суб’єктами, які прийняли адміністративні акти (акти органів виконавчої влади;
акти суб’єктів влади, що не належать до системи апарату виконавчої влади; акти громадських організацій, котрим делеговані державновладні повноваження); за формою – акти письмові, усні, конклюдентні; за функціональною роллю – планові,
з фінансових питань, методичного характеру, з кадрових питань, обліку, постачання та інших загальних функцій.
На наш погляд, систему нормативно-правових актів,
якими урегульована реєстраційна діяльність, більш доречно
розглядати, застосовуючи класифікацію за характером компетенції органів публічної адміністрації, що видають акти:
загального; галузевого; функціонального управління.
Акти загального управління, якими урегульована реєстраційна діяльність, представлені: законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, місцевих державних адміністрацій. Розглянемо детально зазначений блок актів.
Закони України.
Законодавство України, яким урегульовано реєстраційну діяльність, має розгалужену систему. Одним із основ– 125 –
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них правових актів цієї категорії, який безпосередньо стосується особливостей реєстраційної діяльності, є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17], яким урегульовано відносини,
що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
а також фізичних осіб-підприємців.
Установлено, що державна реєстрація юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законодавцем, шляхом внесення відповідних записів
до Єдиного державного реєстру.
Необхідно зазначити, що законодавець не дає прямої
відповіді на питання, якою мірою інші процедури вчинення
реєстраційних дій, крім державної реєстрації створення
юридичної особи, є обов’язковими для суб’єктів, для яких
прийнято спеціальні закони. Однак однією з цілей зазначеного закону є запровадження Єдиного державного реєстру
усіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Україні. Отже, для забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру зареєстровані за його
процедурою юридичні особи повинні також дотримуватись
положень вказаного закону щодо проходження визначених
у ньому процедур (і не лише процедури державної реєстрації створення), оскільки такі процедури зумовлюють зміни в
Єдиному державному реєстрі.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осібпідприємців проводиться державним реєстратором лише у
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі
державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної
особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.
Слід наголосити, що спеціальною посадовою особою у
сфері реєстраційної діяльності є державний реєстратор,
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правовий статус якого визначений чинними нормативноправовими актами України.
Так, державний реєстратор, який проводить державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
має право проводити резервування найменувань юридичних осіб; передавати органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з
реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які
передбачені законодавцем, у тому числі щодо створення або
ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; формувати, вести та забезпечувати зберігання реєстраційних
справ; здійснювати оформлення та видачу свідоцтв про
державну реєстрацію, а також їх заміну; оформляти та видавати витяги, довідки з Єдиного державного реєстру тощо.
Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням зі спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної
в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
На посаду державного реєстратора призначається особа
з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній
службі не менше одного року або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор
має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.
Порядок державної реєстрації юридичних та фізичних
осіб-суб’єктів підприємницької діяльності врегульовується
загальним і спеціальним законодавством, яке потребує врегулювання певних норм.
Так, спеціальна норма, що міститься в п. 4 ст. 9 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізи– 127 –
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чних осіб – підприємців», [17] установлює обов’язок зазначення в бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців ідентифікаційного номера фізичної
особи. У ст.ст. 9, 17, 21, 22, 42 цього закону передбачається
наявність інформації про ідентифікаційний номер фізичної
особи-платника податків та інших обов’язкових платежів,
зокрема, у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та у свідоцтві про
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Програмне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру розроблене відповідно до вимог зазначених статей, тобто державний реєстратор не може провадити реєстраційні дії без
ідентифікаційного номера фізичної особи-підприємця.
Проте є громадяни, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера
платника податків та інших обов’язкових платежів, що призводить до порушення зазначених норм закону.
Оскільки нині існують непоодинокі випадки, коли за
рішенням суду у паспортах громадян, які відмовляються від
присвоєння ідентифікаційного номера, органи податкової
служби ставлять відмітку, що ці громадяни мають право
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то у зв’язку з цим виникає ситуація, коли державний реєстратор не може виконати рішення суду та провести відповідні реєстраційні дії без ідентифікаційного номера фізичної
особи-підприємця.
До того ж аналіз конституційних норм свідчить, що існування розподілу на тих, хто виконує закон і реєструється в
Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів, і тих, хто відмовляється від цього,
означає надання певних привілеїв окремим категоріям громадян залежно від їхнього ставлення до релігії, що суперечить нормам ст. 24 та ст. 35 Конституції України [132], в яких
зазначено, що громадяни не можуть мати жодних привілеїв
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за ознакою релігійних переконань та ніхто не може бути
увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Фізична особа повинна визначитися: чи бажає вона займатися підприємницькою діяльністю, чи відмовляється від
ідентифікаційного номера, а також від можливості здійснювати підприємницьку діяльність через свої релігійні переконання. Отже, чинним законодавством України не встановлено
особливостей та окремого порядку державної реєстрації фізичних осіб, які за релігійними переконаннями відмовляються
від присвоєння ідентифікаційного номера фізичних осібплатників податків та інших обов’язкових платежів [188, с. 60].
На підставі викладеного пропонуємо внести зміни до
п. 4 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [17] та вилучити зі
свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців графу «ідентифікаційний номер фізичної особи».
Вагомими у сфері реєстраційної діяльності є Закони
України «Про органи реєстрації актів цивільного стану»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» [74; 18, 189].
Першим правовим актом визначаються правові та організаційні основи діяльності органів реєстрації актів цивільного
стану. Встановлюється, що відділи реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) управлінь юстиції здійснюють реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення
батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові, приймають і
розглядають заяви громадян щодо внесення змін, доповнень,
поновлення, а також анулювання записів актів цивільного
стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.
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Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені,
по батькові громадян України, які проживають за кордоном,
здійснюють консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян щодо внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів
актів цивільного стану.
Другим правовим актом визначаються правові, економічні, організаційні засади створення у складі державного
земельного кадастру єдиної системи державної реєстрації
речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно,
обмежень цих прав.
Систему органів державної реєстрації прав становлять
центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері
державної реєстрації прав, створена при ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом
(центр державного земельного кадастру) та її відділення на
місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав.
Держателем Державного реєстру прав є центральний
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрації прав лише за місцем знаходження нерухомого майна, а саме: в містах Києві та Севастополі, місті обласного підпорядкування, районі.
Третій правовий акт визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою
забезпечення виконання зобов’язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав
юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна.
Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме
майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду
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або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон
пов’язує виникнення прав і обов’язків щодо рухомого майна.
Обтяження поділяються на: публічні – обтяження рухомого майна, які виникають відповідно до закону або рішення суду; приватні – можуть бути забезпечувальними та
іншими договірними.
Забезпечувальним є обтяження, яке встановлюється
для забезпечення виконання зобов’язання боржника або
третьої особи перед обтяжувачем.
Іншими договірними є приватні обтяження, які не належать до забезпечувальних і виникають внаслідок передачі
рухомого майна, право власності на яке належить обтяжувачеві, у володіння боржникові, або на інших підставах, що обмежують право обтяжувача чи боржника розпоряджатися
рухомим майном.
Предметом обтяження може бути рухоме майно, не
вилучене з цивільного обороту, на яке згідно зі законодавством може бути звернене стягнення. Залежно від змісту
обтяження предмет обтяження повинен належати боржникові або обтяжувачеві на праві власності чи на праві господарського відання. Відносини щодо рухомого майна, яке належить особі на праві господарського відання, регулюються
правилами, встановленими для регулювання відносин щодо
рухомого майна, яке належить особі на праві власності.
Обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, до якого вносяться
відомості про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а
також про звернення стягнення на предмет обтяження. Відомості, внесені до Державного реєстру, є відкритими для
всіх юридичних та фізичних осіб.
Так, Закон України «Про Національний банк України» [190] визначає основоположні засади щодо реєстраційної діяльності Національного банку України. Встановлює,
що зазначений орган веде Державний реєстр банків, здійс– 131 –
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нює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем.
Закон України «Про безпечність та якість харчових
продуктів» [191] визначає компетенцію санітарної служби щодо реєстраційної діяльності. Встановлює, що зазначений орган
здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання і функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок; Реєстр харчових
добавок, ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки; Реєстр висновків санітарно-епідеміологічної експертизи.
Закон України «Про племінну справу у тваринництві» [19] визначає, що об’єктами державної реєстрації є племінні тварини та племінні стада; встановлює, що державна
реєстрація племінних тварин здійснюється шляхом внесення відповідних даних про них до державних книг племінних
тварин, а племінних стад – до Державного племінного реєстру. Положення про державні книги племінних тварин і
Державний племінний реєстр затверджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до
відання якого належать питання сільського господарства.
Дані державних книг племінних тварин і Державного племінного реєстру є доступними для зацікавлених осіб.
У Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [192] встановлено, що заклади та установи
охорони здоров’я незалежно від форм власності, суб’єкти
підприємницької діяльності, які займаються медичною
практикою, ведуть реєстрацію та облік інфекційних хвороб і
подають відповідні статистичні звіти. Перелік інфекційних
хвороб, що підлягають реєстрації, порядок ведення їх обліку
та звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Облік інфекційних хвороб базується на системі обов’язкової
реєстрації кожного випадку незалежно від місця і обставин
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виявлення та оперативного (екстреного) повідомлення про
нього відповідного закладу чи установи державної санітарно-епідеміологічної служби.
У Законі України «Про лікарські засоби» [83] встановлено, що лікарські засоби допускаються до застосування в
Україні лише після їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров’я України або уповноваженого ним органу. Рішенням про державну реєстрацію
затверджуються фармакопейна стаття або методи контролю
якості лікарського засобу, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.
Акти Президента України.
Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і
виробами медичного призначення, а також підвищення
ефективності державного управління у цій сфері» [193]
передбачає забезпечення оновлення Національного переліку основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також запровадження системи державної реєстрації цін на них.
Указ Президента України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних
ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» [194] покладає на Державне агентство земельних ресурсів України функції з державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав
на них у складі державного земельного кадастру.
Підзаконні нормативно-правові акти Верховної Ради
України.
Зазначена категорія правових документів, якими врегульовується реєстраційна діяльність, представлена здебільшого постановами Верховної Ради України.
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Так, Постановою Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо приведення у
відповідність із Законом України «Про нотаріат» [195] надано доручення Комітету з питань промислової і регуляторної
політики та підприємництва Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект, зважаючи на зауваження і
пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, та внести
його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
У Постанові Верховної Ради України «Про прийняття
за основу проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування державної реєстрації у зв’язку із прийняттям Цивільного кодексу України» [196] надано доручення Комітету з
питань промислової політики і підприємництва Верховної
Ради України доопрацювати зазначений законопроект, зважаючи на зауваження та пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, і внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
В іншому документі – Постанові Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту закону України
«Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
(щодо відмови в державній реєстрації)» [197] надано доручення Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект, зважаючи на зауваження та пропозиції суб’єктів права
законодавчої ініціативи, і внести його на розгляд Верховної
Ради України у другому читанні.
Акти Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Указу Президента України Постановою
Кабінету Міністрів України затверджено Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного
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призначення [198], у якому визначено механізм проведення державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення. Зазначено, що державній реєстрації підлягають виготовлені в Україні та імпортовані медичні вироби за переліком, який визначається Державною службою
України з лікарських засобів. Установлено, що ввезення на
митну територію, реалізація та застосування в Україні медичних виробів дозволяється лише після їх державної реєстрації. На підставі рішення про державну реєстрацію медичні вироби вносяться до Державного реєстру медичної
техніки та виробів медичного призначення, а заявникові
видається свідоцтво про державну реєстрацію медичних виробів за зразком згідно з додатком. Свідоцтво може мати
додатки, у яких зазначаються модифікації медичних виробів
та комплектувальні вироби.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено
Порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв
та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні [199]. Зазначеним нормативно-правовим актом встановлено, що реєстрація філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні здійснюється Міністерством юстиції України. За результатами розгляду заяви приймається
рішення про реєстрацію структурного осередку або про відмову в його реєстрації. У разі реєстрації структурного осередку заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка згідно з додатком. Зареєстрованому структурному осередкові присвоюється відповідний номер. Дані
про реєстрацію вносяться до реєстру об’єднань громадян,
що ведеться Міністерством юстиції України.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено
Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів [200], в якому визначено механізм прове– 135 –
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дення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних
засобів. Встановлено, що державну реєстрацію (перереєстрацію) засобів проводить Міністерство охорони здоров’я
України за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено
Державну реєстрацію відкритих (несекретних) науководослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій [201] та встановлено, що Український інститут науковотехнічної та економічної інформації забезпечує державну
реєстрацію та облік розпочатих, виконуваних і закінчених
відкритих (несекретних) науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт, захищених дисертацій, а також підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних
матеріалів на запити підприємств, організацій, органів державної виконавчої влади; формує фонди відповідних документів, баз і банків даних.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено
Державну інформаційну систему реєстраційного обліку
фізичних осіб та їх документування [202], визначено, що
на основі бази даних Єдиної державної автоматизованої паспортної системи необхідно створити Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено
Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу [203], визначено механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Зазначено, що не підлягають державній
реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за
рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (за офіційними
формулами) з дозволених до застосування діючих та допо– 136 –
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міжних речовин. Державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство охорони здоров’я
України на підставі результатів експертизи реєстраційних
матеріалів (реєстраційного досьє) на цей лікарський засіб та
контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров’я України та Державною службою України з лікарських засобів. За результатами експертизи Державний фармакологічний центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості
лікарського засобу і рекомендує здійснити державну реєстрацію такого засобу або відмовити в ній. На підставі поданих
Державним фармакологічним центром висновків та рекомендацій Міністерство охорони здоров’я України у місячний термін приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або
про відмову в такій реєстрації. Наказом Міністерства охорони
здоров’я України про державну реєстрацію лікарського засобу
затверджується фармакопейна стаття або методи контролю
його якості, інструкція з медичного застосування, листоквкладиш з інформацією для пацієнта, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а також присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів та міжвідомчої бази даних про зареєстровані в Україні лікарські засоби.
Акти галузевого управління, якими урегульована реєстраційна діяльність, представлені актами управління галузевих
міністерств, державних служб, агентств, інспекцій, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, а також керівників відділів і служб місцевих державних адміністрацій. Розглянемо детально цей блок актів.
Так, відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України і Постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 1997 р. № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України» наказом Міністерства транспорту України
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затверджено Положення про збір за реєстрацію суден у
Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі
України від 27 березня 1998 р. № 93 [204], у якому передбачено, що органи реєстрації суден (капітани морських портів,
Українська державна інспекція реєстру та безпеки судноплавства – Держфлотнагляд України) безпосередньо здійснюють внесення відомостей про судно до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України та видають відповідні реєстраційні документи. Визначено, що
власник судна, судновласник або фрахтувальник за бербоутчартером повинен повідомити орган реєстрації судна про
будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню до Державного суднового реєстру України або Суднової книги
України протягом двох тижнів з дня цих змін. Особи, які
ухиляються від обов’язкової реєстрації судна або зареєстрували його у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України незаконним шляхом, або порушили вказані раніше вимоги, несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
Наказом Міністерства юстиції України затверджені
Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів
інформаційної діяльності [205], у яких визначено, що державній реєстрації згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [174]
підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.
Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих засобів масової інформації (залежно від сфери розповсюдження) та розгляд заяв з інших питань здійснюється такими реєстраційними органами: загальнодержавної, регіональної (у
двох і більше областях) та/або зарубіжної сфери розповсю– 138 –

Розділ ІІ. Особливості регулювання реєстраційної
діяльності публічної адміністрації

дження – Міністерством юстиції України; місцевої сфери розповсюдження – Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Рішення про реєстрацію приймаються залежно від результатів правової експертизи в установлений строк лише на
законних підставах. Такі рішення оформлюються наказами,
до яких додаються висновок про реєстрацію (перереєстрацію) або про відмову в реєстрації (перереєстрації) друкованого засобу масової інформації, висновок про видачу дубліката
або про відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації, висновок
про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію.
Висновок є невід’ємною частиною наказу. Висновок у
Мін’юсті України підписується виконавцем, начальником відділу, погоджується директором Департаменту і затверджується заступником міністра юстиції України.
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджено Правила державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів [206] та визначено, що Правила розроблені відповідно до ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 59
«Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації». Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок
державної реєстрації, обліку, видачі реєстраційних документів та державних номерних знаків, присвоєння ідентифікаційних номерів на трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інші механізми, які
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експлуатуються в умовах вулично-дорожньої мережі загального користування в Україні, на сільськогосподарських
угіддях під час виконання агротехнічних робіт тощо. Зазначено, що державна реєстрація машин здійснюється інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою забезпечення єдиного обліку машин, контролю за відповідністю
їх ідентифікаційних номерів, конструкцій і технічного стану
до чинних в Україні правил, нормативів і стандартів.
Постановою правління Пенсійного фонду України затверджено Порядок реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України [207], у якому визначено, що
факт передавання страхових свідоцтв за відповідною супроводжувальною відомістю страхувальникові та повернення зазначеної супроводжувальної відомості після завершення видачі страхових свідоцтв застрахованим особам фіксується окремим записом у книзі реєстрації страхових свідоцтв районного
(міського) відділу (управління) з відповідними підписами уповноважених осіб. Реєстраційний номер супроводжувальної відомості відповідає номеру запису в книзі реєстрації.
Наказ Державної податкової адміністрації України
«Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» [208] встановлює Реєстр
платників податку на додану вартість – це автоматизована
система збору, накопичення та обробки даних про осіб, які
згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»
[181] зареєстровані як платники податку на додану вартість.
Зазначено, що будь-якій особі, яка реєструється як
платник податку на додану вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер для справляння податку.
Акти функціонального управління, якими урегульована
реєстраційна діяльність, представлені актами управління
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функціональних органів управління. Розглянемо детально цей блок актів.
Так, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено Положення про порядок реєстрації випуску акцій [209], яким встановлено вимоги до реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств та
закритих акціонерних товариств у разі збільшення або зменшення статутного капіталу.
Зазначено, що реєстрація випуску акцій, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій,
реєстрація звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій або реєстрація звіту про результати закритого
(приватного) розміщення акцій здійснюється Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проведення цих
видів реєстрації є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Постановою Національного банку України затверджено Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень [210],
яким визначено порядок, умови створення та здійснення
державної реєстрації банків. Установлено, що реєстрація банків здійснюється Національним банком України шляхом
унесення відповідного запису до Державного реєстру банків,
після чого банк набуває статусу юридичної особи.
Відповідно до наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва України затверджено Положення про контроль за додержанням порядку проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності органами державної реєстрації [211],
яким встановлено, що перевірка органів державної реєстрації проводиться згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, або позапланово. Для проведення перевірки наказом (розпорядженням)
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Держпідприємництва (представництва) створюється комісія, призначаються голова та члени комісії. Результати перевірки органу державної реєстрації оформляються актом
перевірки, який складається у двох примірниках (а у разі
залучення фахівців інших органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування тощо – відповідно до кількості
цих органів).
Таким чином, нормативно-правова база, якою врегульовано реєстраційну діяльність публічної адміністрації має
розгалужений, певною мірою неупорядкований характер,
трапляються випадки дублювання, неузгодженості реєстраційних норм. У зв’язку з цим виникає проблема упорядкування науково обґрунтованого нормативного матеріалу реєстраційної системи, визначення її відповідних стандартів. Без
такої систематизації і стандартизації держава не може ефективно здійснювати функцію охорони суспільної безпеки і порядку, а громадяни істотно обмежені в можливості реалізації
конституційного права на захист своїх інтересів у сфері публічного управління. Стандарт (зразок) належної поведінки в
реєстраційних правовідносинах є своєрідним еталоном, відповідно до якого оцінюється правомірність дій суб’єктів реєстраційної системи. Саме тому обидві сторони повинні бути
зацікавлені в необхідності більш детальної регламентації
реєстраційної системи.
Стандарт – це загальновизнана норма, еталон або зразок чого-небудь, на який орієнтуються у своїй діяльності всі
ті, кому він адресований. Варто погодитися з думкою В.М. Гаращука, який вважає, що стандартизація стосується не лише
сфери виробництва і споживання [212, с. 331]. Так, відхилення від вимог стандарту часто спричиняють не лише недопуск
на ринок продукції, але і визнання певної сукупності дій і їх
наслідків нелегітимними. Таким чином, стандарти можуть
встановлюватись і щодо правил виробництва матеріальних
предметів (технічні умови), і щодо навколишнього середо– 142 –
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вища (стандарти екологічної безпеки повітря, води, навколишнього середовища в цілому), а також поведінки людей, у
тому числі й у сфері публічного управління (в останньому випадку стандартами є норми моралі і права) [212, с. 332].
Сьогодні в Україні немає єдиного нормативного акта,
який би чітко визначав:
– принципи і напрями реєстраційної системи;
– її форми і методи;
– загальні правила реєстраційного провадження;
– правила і принципи взаємодії між собою органів публічної адміністрації, які здійснюють реєстраційну діяльність
(тобто загальні стандарти реєстраційної системи).
Такий акт необхідний, тому що значна кількість органів
публічної адміністрації, які здійснюють реєстраційну діяльність, діють між собою неузгоджено, часто дублюють один одного, безпідставно створюють тяганину під час реєстрації, чим
опосередковано завдають матеріальної шкоди зацікавленим у
проведенні реєстрації особам. Виникають питання й щодо багатьох аспектів здійснення органами публічної адміністрації
реєстраційного провадження. Все це, на нашу думку, обумовлює необхідність загальновстановлених стандартів реєстраційної системи. Очевидно, ці проблеми повинні розглядатись
як напрями стандартизації реєстраційної системи. Однак вважаємо, що починати стандартизацію необхідно з уніфікації законодавчого визначення самої реєстраційної системи, відмежування її від інших, зовні схожих дій. Так, існують тенденції
щодо ототожнення реєстраційної діяльності з дозвільною та
ліцензійною [51; 213]. Визначеність у цих питаннях – не лише
показник належної правової культури у юридичній думці держави. Вона має і суто прикладне значення: оптимізується робота з нормативною базою, підвищується рівень підготовки
працівників органів сфери реєстраційної системи, юристів,
спрощується розуміння відповідних форм її здійснення з боку
громадян, зменшується кількість помилок і зловживань.
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Зазначене підтверджує, що виникає об’єктивна необхідність у систематизації реєстраційного законодавства України, відмежуванні його від суміжних сфер суспільних відносин. Це дозволить:
– запобігти дублюванню в правовому регулюванні реєстраційної системи;
– уникнути суперечностей;
– створити відокремлену систему норм, що адекватно відобразить сформовану систему суспільних відносин у
цій сфері;
– оптимізувати діяльність органів публічної адміністрації, які здійснюють реєстрацію;
– створити належну систему гарантій захисту прав і
свобод людини у сфері реєстраційної системи.
Повноваження органів публічної адміністрації, які
здійснюють реєстраційну діяльність, повинні визначатися
залежно від сфери поширення реєстраційної діяльності в
Україні. Більшість видів діяльності, що належать до неї, перелічені в Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про органи реєстрації актів цивільного стану», «Про
дорожній рух», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» тощо.
Істотний вплив на реформування і правових, і організаційних засад реєстраційної системи в Україні зумовила
Концепція адміністративної реформи в Україні, що нормативно закріпила одну з основних цілей її проведення – комплексну перебудову наявної в Україні системи публічного
управління всіма сферами громадського життя (у тому числі
реєстраційної системи), з одного боку, і формування деяких
інститутів публічного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава, – з іншого. Серед основних
принципів реформування у ній також названо принцип
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пріоритетності законодавчої регламентації функцій, повноважень і порядку діяльності органів виконавчої влади. Істотним недоліком цього документа є відсутність окремого
розділу, присвяченого реформуванню реєстраційної системи в Україні. Питання, які стосуються цієї проблеми, під час
подальшої розробки (чи доопрацювання) Концепції повинні
бути закріплені в окремому розділі цього документа, що дозволить підвищити ефективність роботи органів публічної
адміністрації у реєстраційній сфері.
Удосконалення реєстраційної системи повинно здійснюватись шляхом остаточного законодавчого закріплення
понять «реєстраційна система», «суб’єкти реєстраційної системи», «об’єкти і предмети реєстраційної системи», визначення їх особливих рис, умов і процедур здійснення. Зокрема, законодавчого закріплення терміна «реєстраційна система» сьогодні немає.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що реформа реєстраційної системи повинна здійснюватись у напрямах:
1) чіткого визначення предметів і об’єктів реєстраційної системи, її принципів;
2) законодавчого відмежування реєстраційної системи
від інших, близьких за формами і цілями видів діяльності
(наприклад, ліцензування, видачі дозволів);
3) перегляду системи органів, які здійснюють реєстраційну діяльність, законодавчого закріплення їх вичерпного
переліку та правового статусу, усунення паралелізму і дублювання в роботі;
4) розробки механізму взаємодії органів, які формують
реєстраційну систему і між собою, і з іншими публічними
органами;
5) подальшої деталізації в нормативних актах принципу законності, відповідно до якого реєстраційна діяльність
може здійснюватися лише компетентними органами (посадовими особами); у межах їхніх реєстраційних повноважень;
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з дотриманням процедур (термінів, форм, методів та ін.)
здійснення реєстраційної діяльності;
6) удосконалення і законодавчого закріплення реєстраційного провадження;
7) посилення відповідальності посадових осіб, до повноважень яких належить реєстраційна діяльність;
8) удосконалення механізму захисту прав осіб, які звертаються до реєстраційних органів.
Запропоновані напрями реформування реєстраційної
системи можуть розглядатись як елементи загальних стандартів, єдині для всієї системи органів публічної адміністрації, що здійснюють реєстраційну діяльність, які доцільно було б закріпити в законі України «Про реєстраційну діяльність» (умовна назва).
У зазначеному законі доцільно визначити: загальну
систему органів, які здійснюють реєстраційну діяльність в
Україні, і принципи їхньої діяльності; термінологію; зокрема, закріпити юридичне визначення реєстраційної системи
та ін.; предмети й об’єкти реєстраційної системи; форми і
методи здійснення реєстраційної діяльності; гарантії дотримання принципу законності публічними органами в сфері реєстраційної системи; загальний порядок реєстрації; порядок здійснення контролю за дотриманням встановлених
правил реєстрації; загальні підстави відповідальності посадових осіб (на яких безпосередньо покладено обов’язки щодо здійснення реєстраційної діяльності), а також осіб, зацікавлених в отриманні реєстраційних документів (за порушення встановлених правил реєстрації); загальні засади
взаємодії органів реєстраційної системи між собою.
Зазначені питання мають значне юридичне навантаження і повинні бути законодавчо закріплені.
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Розділ ІІІ
МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЙНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Зміст і особливості реєстраційного
провадження
Реєстраційне провадження – це правова конструкція,
що наділена змістом і має певні ознаки й особливості. Для
з’ясування її сутності необхідно перш за все визначити сутність понять «процес», «процедура», «адміністративний процес», «адміністративне провадження». Формулювання зазначених категорій надасть можливість розкрити значення реєстраційного провадження та його місце в структурі права.
Незважаючи на загальне визнання адміністративного
процесу структурним елементом вітчизняної правової системи, попри постійне наголошення на його ролі як на регуляторі державно-владних відносин, у науковому світі й досі не вироблено єдиного погляду на цей непересічний феномен.
Уже понад півстоліття більшість наукових дискусій з
приводу того, які ж саме аспекти правозастосовної діяльності органів публічної влади слід відносити до розряду адміністративно-процесуальних. На цьому тлі представники різних теоретичних шкіл демонструють майже протилежні
підходи до детермінації адміністративного процесу. Іноді
його визначають лише як судовий розгляд справ про адміністративні проступки, а інколи – як усю багатогранність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади.
Починаючи з середини 40-х років ХХ століття, у вітчизняній правовій парадигмі окреслилися три основні конце– 147 –
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пції адміністративного процесу: юрисдикційна, управлінська та судова.
У рамках юрисдикційної (так званої «вузької») концепції адміністративний процес розглядається як регламентована законом діяльність з вирішення суперечок між сторонами адміністративних правовідносин, що не знаходяться
між собою у відносинах службового підпорядкування, а також діяльність щодо застосування заходів адміністративного примусу [214, с. 16; 215, с. 3–8; 216, с. 9–15].
Прихильники цієї ідеї вбачають у адміністративному
процесі своєрідний аналог кримінального та цивільного
процесів. На їхню думку, функції адміністративно-процесуальних норм полягають у забезпеченні лише тих матеріальних правовідносин, в основі яких лежить суперечка про
право.
Іншими словами, адміністративний процес пропонується тлумачити як законодавчо упорядковану діяльність
щодо вирішення справ про адміністративні проступки, а також щодо розгляду скарг на неправомірні дії (рішення) органів державної влади, не пов’язані зі службовим підпорядкуванням.
Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із вирішення справ управлінського (неконфліктного) характеру виноситься за межі адміністративного
процесу. Її іменують «провадженням». Норми, які регулюють
порядок такого провадження, оголошуються «матеріальними». Таким чином, адміністративний процес та адміністративне провадження визначаються як два самостійні види
діяльності органів державної влади. Перший із них спрямований на розв’язання конфліктів між учасниками адміністративних правовідносин; другий – на вирішення суто управлінських питань.
Наріжним каменем юрисдикційної концепції є загальне положення, відповідно до якого юридичний процес існує
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лише там, де виникає правовий конфлікт. Стверджується,
що перед будь-якою процесуально-правовою нормою (відтак перед будь-якою процесуальною галуззю або інститутом) завжди стоїть завдання щодо упорядкування діяльності з вирішення спорів між суб’єктами правовідносин. Натомість поза конфліктною сферою немає ні юридичного процесу, ні процесуального права.
З цього приводу варто відзначити, що у загальній теорії права окреслений підхід до розуміння сутності юридичного процесу не здобув широкого визнання.
Окрім юрисдикційної концепції адміністративного
процесу, існує ширший (управлінський) підхід до його розуміння. Серед його прихильників В. Д. Сорокін, О. М. Якуба,
Г. І. Петров, Ю. О. Тихомиров, Д. М. Бахрах, О. П. Альохін, В. М. Горшеньов, О. К. Застрожна, Б. Б. Хангельдієв, Є. В. Додін, В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій, Є. А. Олійник, О. М. Бандурка, М. М. Тищенко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський,
О. В. Кузьменко [217, с. 112–114; 218, с. 71–72; 219, с. 140–
141; 220, с. 12–14; 221, с. 153–158; 222, с. 305–308; 223, с. 84–
88; 224, с. 85; 177, с. 138; 225, с. 113–119; 226, с. 82–85; 227,
с. 32–35; 228, с. 8; 229, с. 10–20; 230, с. 7–25; 231, с. 611–613;
179, с. 76] та інші. Представники цієї наукової течії переконують, що група так званих неконфліктних відносин належить до розряду процесуальних. Це, відповідно, дає можливість розширити обсяг предмету адміністративного процесу,
об’єднавши у його межах і юрисдикційні, і неюрисдикційні
суспільні відносини.
Іншими словами, прихильники управлінської концепції адміністративним процесом називають усе те, що «юрисдикціоністи» сприймають як адміністративний процес (у
його юрисдикційному значенні) та адміністративне провадження разом. Як зазначає Д. М. Бахрах, «…особливістю адміністративного процесу є те, що він регулює не лише юрисдикційну діяльність, тобто діяльність із розгляду суперечок
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та застосування примусових заходів, а й діяльність щодо реалізації регулятивних норм, діяльність, так би мовити, позитивного спрямування» [232, с. 276].
Прихильники судової концепції розуміння адміністративного процесу вважають, що будь-яка процесуальна
діяльність є винятковою прерогативою органів судової
влади. Як і послідовники юрисдикційної концепції, своє
уявлення про адміністративний процес вони формують на
основі аналогії з двома «традиційними» видами юридичного процесу: кримінальним та цивільним. Проте, якщо
одні таку аналогію вбачають у «конфліктному» характері
юридичних справ, що підлягають процесуальному вирішенню, то інші висловлюють ідею їх обов’язкової судової
підвідомчості.
Слід вказати, що і в рамках судової концепції в різні
періоди висловлювались два майже протилежні погляди на
юридичну сутність, зміст, структуру та функції адміністративного процесу. Згідно з першим підходом адміністративний процес розглядається як діяльність органів правосуддя
щодо вирішення справ про адміністративні проступки [233,
с. 8]. Відповідно до другого ним є діяльність адміністративних судів щодо вирішення індивідуальних адміністративних
справ, у основі яких лежить спір про суб’єктивне публічне
право [234, с. 122–133].
Сьогодні є очевидним те, що ані судове уявлення про
юридичний процес, ані судово-деліктна концепція адміністративного процесу не витримали іспиту часом. Про це свідчить уся новітня історія вітчизняної юриспруденції, а саме:
– у країні сформована система адміністративного судочинства (до завдань якої не входить вирішення справ про
адміністративні проступки);
– у загальній теорії права остаточно окреслилось домінування «управлінського» підходу до детермінації юридичного процесу тощо.
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У той же час виокремлення з системи права самостійної адміністративної судово-процесуальної галузі, яке здійснюється на підставі формування в Україні гілки спеціалізованих судів, суперечить майже столітній парадигмі формування галузевих концепцій. Навіть такі традиційні «судові»
галузі права, як кримінально-процесуальне та цивільнопроцесуальне право, базуються на інших принципах. Адже у
державній системі правосуддя не існує спеціалізованих кримінальних або цивільних судів – відповідні категорії справ
розглядаються загальними судами [73, с. 12–14].
Серед усіх викладених підходів щодо розуміння адміністративного процесу саме управлінська концепція, на наш
погляд, є найбільш аргументованою. Наше монографічне
дослідження базується на управлінському (широкому) розумінні адміністративного процесу.
Видом адміністративного процесу є адміністративне
провадження. При цьому якщо процес – це поняття широке,
яке охоплює юридично значущу діяльність публічної адміністрації, то провадження – це діяльність, пов’язана з вирішенням
певної спеціалізованої групи однорідних справ [73, с. 215].
Як відомо, у Цивільно-процесуальному та Кримінально-процесуальному кодексах термін «провадження» має два
значення: для позначення стадій процесу і порядку розгляду
окремих категорій справ. У Кодексі України про адміністративні правопорушення [235] поряд із провадженням у справах про адміністративні правопорушення (розділ 4) у розділі 5 міститься дев’ять параграфів, які регламентують порядок виконання постанов з кожного виду стягнень. Кожен із
цих параграфів має найменування «провадження у виконанні постанови про…». Однак по суті в них йдеться про стадії адміністративного провадження.
Саме законодавча невизначеність поняття «адміністративне провадження» призводить до неоднозначного трактування цього терміна вченими-адміністративістами.
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Так, Ю. М. Козлов детермінує провадження як «нормативно врегульований порядок здійснення процесуальних
дій, який забезпечує законний та обов’язковий розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ, об’єднаних
спільністю предмета» [27, с. 73].
П. І. Кононов, не подаючи власної дефініції поняттю
адміністративного провадження, вказує лише, що у структурі адміністративного процесу залежно від сутності, способів та результатів вирішення індивідуальних справ можуть бути виокремленні різні адміністративні провадження [70].
Вважаючи адміністративне провадження частиною
адміністративного процесу, В. К. Колпаков визначає його як
особливий вид адміністративної діяльності щодо вирішення
справ певної категорії на підставі загальних та спеціальних
процесуальних норм [124, с. 277].
З. П. Спільник адміністративне провадження тлумачить як частину адміністративного процесу, що об’єднує
групу однорідних процесуальних правовідносин, які відрізняються предметною характеристикою, для розгляду і вирішення яких встановлена певна процедура, що завершується оформленням отриманих результатів у відповідних документах [236, с. 423–425].
Теоретики права стверджують, що провадження – це
якісно однорідна група процесуально-процедурних дій із
владної реалізації будь-яких відособлених матеріальноправових норм. Такі дії об’єднуються за кінцевою метою, потребами професійної спеціалізації щодо правозастосування,
міркуваннями щодо підвищення ефективності правового
регулювання [237, с. 461].
Уточнюючи і розвиваючи поняття, О. В. Кузьменко
адміністративне провадження визначає як вид адміністративного процесу, який об’єднує послідовно здійснювані
уповноваженим суб’єктом (публічною адміністрацією) про– 152 –

Розділ ІІІ. Місце реєстраційного провадження
у структурі адміністративного процесу

цесуальні дії щодо розгляду та вирішення індивідуальних
справ [237, с. 216].
Указана дефініція повністю розкриває суть адміністративного провадження, і в своєму дослідженні ми застосовуємо саме таке визначення цього поняття.
Адміністративні провадження розмежовуються на види. На сьогодні адміністративно-процесуальна теорія також
не має загальновизнаної концепції щодо розподілу проваджень за видами.
На думку В. Д. Сорокіна, виокремлюються такі види
адміністративних проваджень:
– з прийняття нормативних актів державного управління;
– з пропозицій та заяв громадян і звернень організацій
щодо реалізації наданих їм прав у сфері державного управління;
– щодо організаційних справ у апараті державного
управління;
– у справах про застосування примусових заходів у
сфері державного управління [223, c. 76].
На думку В. А. Юсупова, критерієм класифікації адміністративних проваджень доцільно обрати характер функцій
управління [238, c. 82–83].
За твердженням М. Я. Масленнікова, наявні три види
проваджень у сфері адміністративної юрисдикції:
– в органах адміністративної юрисдикції першої інстанції;
– прискорене;
– в органах адміністративної юрисдикції другої інстанції [239, с. 18].
М. М. Тищенко пропонує поділяти сукупність адміністративних проваджень на дві групи:
– юрисдикційні – це певна категорія адміністративних
справ, яка спрямована на розгляд адміністративних спорів.
Тобто основою зазначеного виду є вирішення конфлікту,
який виникає в системі публічного управління;
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– неюрисдикційні – це певна категорія адміністративних справ, яка спрямована на вирішення внутрішньоорганізаційної діяльності [14, с. 478].
Остання концепція розкриває зміст родо-видової конструкції адміністративного процесу.
Таким чином, до неюрисдикційних проваджень, у яких
відсутній спір про право, належать: нормотворче, дозвільне,
реєстраційне, контрольне, атестаційне.
До юрисдикційних проваджень, у процесі яких розглядається спір про право, належать: провадження у справах
про адміністративні делікти; дисциплінарне провадження;
адміністративно-позовне провадження.
Отже, реєстраційні провадження є структурним елементом адміністративного процесу і входять до неюрисдикційної групи проваджень.
Оскільки в рамках реєстраційних процедур не застосовуються заходи адміністративного примусу, не вирішуються
спори і не розглядаються скарги громадян і організацій на
дії та рішення органів публічної адміністрації, то в цьому
виді адміністративних проваджень немає сторони позову.
Між зацікавленою особою і органами публічної адміністрації, що беруть участь у процедурі реєстрації, виникають регулятивні процесуальні правовідносини, де орган публічної
влади виконує роль не арбітра, а організатора, який забезпечує реалізацію у сфері публічного управління прав зацікавленої особи, передбачених відповідними матеріальними
нормами права. Саме у цьому відображається позитивна
сторона реєстрації.
Однак деякі дослідники зазначеної проблематики не
погоджуються із таким твердженням. Так, О. М. Добров
указує, що у реєстраційному провадженні не слід ігнорувати і юрисдикційну складову, оскільки на будь-якій стадії здійснення реєстраційне провадження може перерости
в спір. Наприклад, оскарження неправомірної відмови в
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реєстрації або клопотання реєстраційного органу про дострокове припинення дії документа про державну реєстрацію [42, с. 71].
Реєстраційні провадження мають такі характерні ознаки.
По-перше, реєстраційне провадження – це в будьякому разі послідовні дії публічних органів управління з
прийняття юридичного рішення і в більшості випадків – видача підтверджувального документа, що засвідчує здійснення реєстраційної процедури.
По-друге, особливістю цього виду адміністративного
впровадження є множинність суб’єктів, правомочних здійснювати цю діяльність.
Реєстраційні органи мають такі повноваження:
– проведення реєстраційних дій;
– видача свідоцтва про здійснені реєстраційні дії;
– анулювання реєстрації у випадках, передбачених законом;
– ведення єдиних реєстрів;
– здійснення контрольних функцій за дотриманням
вимог та умов щодо проведення реєстраційних дій.
По-третє, сторонами реєстраційного провадження є:
1) особа, зацікавлена в реалізації своїх прав і законних
інтересів (громадяни та їхні організації);
2) орган публічної адміністрації (посадова особа цього
органу), який компетентний у здійсненні процедури реєстрації, що дозволяє реалізовувати ці права.
Зацікавленою стороною у реєстраційному провадженні може одночасно бути не один, а двоє і більше громадян
або організацій. Так, у разі подання заяви щодо реєстрації
шлюбу в орган РАЦС зацікавленими є обидві сторони майбутнього подружжя.
По-четверте, порядок здійснення державної реєстрації врегульовується нормами адміністративно-процесуального права, яке одночасно виконує функцію реалізації від– 155 –

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації:
організаційно-правовий аспект

повідних матеріально-правових норм різної галузевої належності: конституційного (державного) права (наприклад, що встановлюють статус громадських об’єднань), цивільного права (наприклад, що встановлюють статус нерухомості), адміністративного права (наприклад, що встановлюють обов’язок органів публічної адміністрації реєструвати певні види своїх нормативних правових актів у Міністерстві юстиції України).
По-п’яте, реєстраційне провадження має логічно визначений порядок проведення встановлених процесуальними нормами дій.
По-шосте, суб’єкт, який отримав відмову у реєстрації,
може оскаржити її в строк, передбачений чинним законодавством.
На основі наведених ознак можна запропонувати власне бачення змісту реєстраційного провадження. Однак спочатку необхідно зазначити, що спроби визначення реєстраційного провадження вже існують.
Так, О. В. Кузьменко вважає, що реєстраційне провадження – це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених органів публічної
адміністрації, в ході якої вирішуються питання про офіційне
визнання законності правових актів; про законність дій
юридичних та фізичних осіб; про наділення суб’єктів права
відповідними правами або обов’язками; про облік та фіксацію юридичних фактів шляхом закріплення їх у реєстраційних документах [237, с. 285].
Щодо першої частини наведеної дефініції немає зауважень, щодо другої автор спробував сконцентрувати в зазначеному тлумаченні всі види реєстраційних дій, що в повному
обсязі зробити не вдалося, тому таке перелічення є надто
обтяженим, однак невичерпним і недоцільним.
О. М. Добров визначає реєстраційне провадження, яке
здійснюється органами внутрішніх справ, як підзаконну, ви– 156 –

Розділ ІІІ. Місце реєстраційного провадження
у структурі адміністративного процесу

конавчо-розпорядчу діяльність спеціально уповноважених
підрозділів зі здійснення реєстрації громадян, які реалізовують свої права на свободу пересування, вибору місця перебування і проживання, окремих матеріальних об’єктів, що
є джерелами підвищеної небезпеки, носіїв інформації, необхідних для ідентифікації особи, а також контролю за дотриманням правил реєстрації з метою забезпечення безпеки
особи, суспільства і держави [42, с. 111].
Зазначена дефініція має вузькогалузевий характер,
тому не охоплює всіх особливостей змісту зазначеного провадження.
Отже, реєстраційне провадження – це послідовна діяльність публічної адміністрації, яка в межах покладеної на
неї компетенції здійснює реєстрацію відповідних об’єктів та
вносить інформацію у відповідний реєстр.
Реєстраційні провадження мають значний спектр різновидів, вичерпний перелік яких навести майже неможливо та і недоречно. Однак можна навести приклади проваджень щодо:
1) державної реєстрації (перереєстрації) виробів медичного призначення;
2) державної реєстрації нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади;
3) реєстрації прав власності на нерухоме майно;
4) державної реєстрації іноземних інвестицій;
5) реєстрації тварин;
6) реєстрації об’єднань громадян;
7) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
8) державної реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення експортних операцій із брухтом чорних металів;
9) реєстрації та обліку фізичних осіб за місцем проживання/перебування;
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10) державної реєстрації друкованих засобів масової
інформації;
11) державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій,
представництв, відділень;
12) державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів;
13) реєстрації актів цивільного стану;
14) реєстрації договорів оренди земельної частки
(паю) тощо.
Будь-яке провадження, в тому числі реєстраційне,
складається з дій (процедур), які логічно та послідовно змінюють одна одну. Їх зазвичай називають стадіями адміністративного провадження.
Стадії існують у будь-якому адміністративному провадженні. Кожному виду адміністративних проваджень притаманні свої стадії, які не повторюються в інших видах. Саме
тому стадії та їх аналіз є основою характеристики адміністративних проваджень.
Отже, розглянути або розкрити зміст того чи іншого
адміністративного провадження – здебільшого означає проаналізувати кожну з його стадій.
Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький та В. М. Гаращук підкреслюють, що процесуальні стадії є «важливими органічними
елементами, які характеризують структуру кожного з проваджень та адміністративного процесу в цілому» [138, с. 192].
Слід зазначити, що стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативному порядку, інших – не зафіксовані i
є специфічним результатом доктринального узагальнення
чинних у тій чи іншій сфері правил.
Існує багато точок зору правників щодо кількості стадій в окремих провадженнях, але це не має принципового
значення. Стадії можна продовжувати, можна виокремлювати певні етапи, називати основними або допоміжними, давати їм різні назви тощо. Принципово важливим є те, що у
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підсумку стадії повинні повно i найбільш точно відображати
цілісну картину провадження як сукупність окремих дій або
процедур, що здійснюються у процесі реалізації адміністративно-правових норм.
На думку Д. М. Бахраха, спільними для адміністративного процесу, а отже, і для кожного з адміністративних проваджень є такі стадії:
1) аналіз ситуації, в якій збирається, досліджується інформація про фактичний стан справи, реальні факти та наявні проблеми. Ця інформація фіксується на матеріальних
носіях у вигляді протоколів, довідок, схем, звітів тощо та є
основою рішень публічної адміністрації;
2) прийняття рішення (наказу, постанови, інструкції) у
справі, в якій фіксується воля суб’єкта публічної адміністрації;
3) виконання рішення.
У певних випадках визнається доцільним ускладнення
процедури їх вирішення. Так, низка проваджень має додаткові стадії, а саме: порушення справи та перегляд рішення
(постанови) [29, с. 153–156].
Кількість і порядок стадій реєстраційного провадження
дослідники адміністративного процесу визначають по-різному.
Так, О. М. Добров виокремлює в зазначеному провадженні сім стадій:
1) прийом документів, які необхідні для здійснення
реєстрації;
2) розгляд та перевірка наданих документів;
3) призначення та проведення передреєстраційної
експертизи;
4) прийняття рішення про реєстрацію або відмова в
реєстрації;
5) оскарження рішення про відмову в реєстрації;
6) внесення даних на підставі поданих документів до
єдиного реєстру, оформлення та видача свідоцтва, що підтверджує факт реєстрації;
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7) надання даних про реєстрацію в державні органи
управління [42, с. 76].
Наведені стадії реєстраційного провадження не мають
теоретичних ознак, які характерні стадіям провадження.
Вони не мають відносної самостійності, оскільки проведення реєстраційної експертизи неможливе за межами поданих
документів щодо реєстрації певного об’єкта. Внесення даних
до Єдиного реєстру також неможливе поза межами виконання рішення про реєстрацію. Отже, зазначений автор плутає стадії та етапи досліджуваного провадження.
Натомість О. В. Кузьменко виокремлює такі чотири
стадії:
1) прийняття заяви та розгляд наданих документів;
2) прийняття рішення щодо реєстрації об’єкта;
3) оскарження прийнятого рішення;
4) виконання прийнятого рішення [73, с. 252].
Виокремлення стадії «прийняття заяви та розгляду наданих документів» не відповідає повною мірою вимогам щодо подання до органу публічної адміністрації документів для
реєстрації, оскільки справа про реєстрацію порушується за
наявності необхідного пакету документів, а не однієї заяви.
Відмову в реєстрації відповідного об’єкта може опротестувати прокурор, тому стадія оскарження прийнятого
рішення недостатньо розкриває можливості щодо непогодження з прийнятим рішенням публічної адміністрації про
реєстрацію.
У реєстраційному провадженні можливо виокремити
такі стадії провадження:
1) стадія порушення справи та аналізу наданих документів;
2) стадія прийняття рішення щодо реєстрації або відмова у реєстрації;
3) стадія оскарження рішення у справі;
4) стадія виконання винесеного рішення.
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3.2. Стадії реєстраційного провадження
Процесуальна стадія є самостійною, тривалою й логічно пов’язаною сукупністю процесуальних дій, спрямованих на досягнення визначених цілей і виконання відповідних завдань, функціонально узгоджених з ними, з визначеним колом суб’єктів і закріпленням у відповідних процесуальних актах.
Для досягнення загальних цілей і виконання закріплених у законі завдань провадження всі стадії є необхідними, водночас кожна з них характеризується певними особливостями.
Найпростішою складовою провадження є етап процесуальної діяльності. Це фрагмент процесуальної стадії, який
складається з низки самостійних процесуальних дій, а іноді
збігається з окремою процесуальною дією. Основні ознаки,
за якими можна відрізнити стадію від етапу, – це мета й особливості зв’язку між ними. Досягнення мети однієї стадії дає
достатні підстави для переходу до наступної, однак між етапами в рамках стадії такого тісного зв’язку немає. Реалізація
будь-якого з етапів має слугувати досягненню мети стадії.
Інакше кажучи, стадії в рамках провадження поєднані послідовно, етапи ж у рамках стадії можуть бути поєднані й послідовно, і паралельно, одні з них необхідні, а інші ні.
Варто також зазначити, що органам публічної адміністрації, які здійснюють реєстраційне провадження, надаються певні повноваження щодо вибору окремих етапів і визначення їх послідовності, а щодо стадій це недопустимо.
Процесуальна дія – найдрібніша складова провадження. У своїй роботі ми розглядатимемо процесуальну дію як
активний юридично вагомий акт, спрямований на реалізацію конкретного окремого повноваження, права або взаємопов’язаної пари «право – обов’язок».
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Реєстраційне провадження має таку структуру:
1) стадія порушення справи та аналізу наданих документів:
– подання відповідних документів, які необхідні для
реєстрації об’єкта;
– розгляд та перевірка поданих документів;
– проведення додаткових спеціалізованих перевірок
(експертиза, випробування) – факультативний етап;
2) стадія прийняття рішення щодо реєстрації або відмова у реєстрації об’єкта державної реєстрації:
– підготовка висновку щодо задоволення звернення
про реєстрацію або вмотивована відмова щодо реєстрації;
– надсилання копій щодо методів контролю за зареєстрованим об’єктом відповідному органу публічної адміністрації (якщо таке встановлене законодавцем);
3) стадія оскарження рішення у справі (факультативна стадія):
– оскарження рішення;
– перевірка законності рішення;
– проведення незалежної експертизи;
– винесення рішення щодо оскарження;
4) стадія виконання винесеного рішення:
– видача свідоцтва (посвідчення) про державну реєстрацію;
– внесення даних до реєстру;
– надання даних про реєстрацію в органи публічної
адміністрації, якщо таке передбачено законодавцем (факультативний етап).
Охарактеризуємо кожну стадію реєстраційних проваджень окремо.
Стадія порушення справи та аналізу наданих документів починається з подання заяви та документів (перелік
яких затверджений чинними нормативно-правовими актами) зацікавленою фізичною або юридичною особою до компетентного органу публічної адміністрації.
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Наприклад, державна реєстрація юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором лише у виконавчому комітеті міської ради міста
обласного значення або у районній, районній у містах Києві
та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної
особи-підприємця [17]; державна реєстрація транспортних
засобів здійснюється органами Державтоінспекції МВС
України [211]; державна реєстрація пунктів обміну іноземної валюти здійснюється уповноваженими банками та фінансовими установами у територіальному управлінні Національного банку України [240]; державна реєстрація аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, покладена на Аудиторську палату України [241]; державна реєстрація символіки об’єднань громадян здійснюється Міністерством юстиції України [242].
Документи, які подаються (надсилаються рекомендованим листом) до органів публічної адміністрації відповідної компетенції, повинні бути викладені державною мовою.
Заповнюється реєстраційна картка (машинодруком
або від руки друкованими літерами).
Залежно від об’єктів реєстрації змінюється перелік документів, які повинні надаватися в реєстраційні органи.
Наприклад, надаються такі документи для реєстрації:
– адвокатського об’єднання: заява, підписана уповноваженим представником об’єднання; статут адвокатського
об’єднання; установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об’єднання; дані про кількісний склад адвокатського об’єднання, наявність у його
членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю; документ про внесення плати за реєстрацію [243];
– пунктів обміну валюти до територіального управління Національного банку України: заява про відкриття
пункту обміну валюти; інформація банку (фінансової уста– 163 –
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нови) про: наявність одного або кількох технічних засобів
для визначення справжності банкнот іноземних держав та
дорожніх чеків, наявність довідників для визначення справжності банкнот і довідкових матеріалів для визначення
справжності дорожніх чеків, забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і бланків суворого обліку; копія
документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда); копія висновку
територіального управління про погодження агентського
договору, укладеного банком (фінансовою установою) з
агентом, якщо пункт обміну валюти банку (фінансової установи) працюватиме на підставі агентського договору; інформація про відповідність приміщення пункту обміну валюти
вимогам нормативно-правових актів Національного банку
України щодо технічного стану та організації охорони [246];
– транспортних засобів: документи, які засвідчують
правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його
вартості, відповідність конструкції транспортного засобу
встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також
вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація придбаних нових транспортних
засобів проводиться за умови відповідності конструкції і
технічного стану марки (моделі) транспортного засобу
обов’язковим вимогам норм і стандартів, які чинні в Україні,
що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, також додається висновок результатів перевірки технічного стану транспортного засобу із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів на відповідність
вимогам безпеки дорожнього руху [81];
– фінансової установи у державному реєстрі: заява про
внесення інформації до Державного реєстру фінансових
установ; реєстраційна картка із загальною інформацією про
юридичну особу; інформація про ліцензії та правила надан– 164 –
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ня фінансових послуг; реєстраційна картка з інформацією
про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності); інші документи, перелік і форми яких установлюються
відповідними нормативно-правовими актами для окремих
видів фінансових установ [244];
– аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: заява; реєстраційна картка; нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; нотаріально посвідчені копії установчих документів;
копії сертифікатів аудиторів, співзасновників фірми та директора фірми; копія довідки органів статистики; витяг з
наказу про призначення керівником фірми сертифікованого аудитора, завірений власною печаткою; відгук РВ АПУ
(РВ САУ) на подані документи; документ про оплату за внесення до реєстру [245];
– символіки об’єднань громадян: заява, яка підписана
двома членами центрального статутного органу об’єднання
громадян; положення про символіку об’єднання громадян;
опис символу і відмітного знака; рішення центрального статутного органу про затвердження положення та опису; зображення символіки; документ про сплату реєстраційного
збору; копії свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян
та його статуту.
Деякі об’єкти вимагають обов’язкової реєстрації в
межах певних термінів. Наприклад, власники транспортних засобів – юридичні та фізичні особи або їхні представники – зобов’язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового
ввезення на територію України, або після виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Термін реєстрації може бути продовжено
у разі неможливості власника транспортного засобу (внаслідок хвороби, відрядження, з інших поважних причин)
вчасно її здійснити.
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За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір. Наприклад, за реєстрацію фізичних осіб та
юридичних осіб-підприємців справляється збір у таких розмірах: десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи;
два неоподатковувані мінімуми доходів громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Після отримання відповідних документів компетентний орган державної реєстрації здійснює:
– перевірку комплектності документів та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці або представлених документах;
– перевірку документів, які подаються до компетентного органу публічної адміністрації, щодо відсутності підстав для відмови у внесенні до державного реєстру.
У окремих випадках для здійснення реєстраційних дій
реєстраційний орган вимагає проведення додаткової експертизи. Так, державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство охорони здоров’я України
на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на цей засіб та контролю його
якості, проведених Державним фармакологічним центром
Міністерства охорони здоров’я України та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Висновки за результатами експертизи проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва лікарського засобу Державна служба лікарських засобів
надсилає до Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров’я України [204].
У той же час, наприклад, віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних здійснюється Міністерством
охорони здоров’я України шляхом проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, за результатами
якої складається відповідний висновок, що затверджується
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головним державним санітарним лікарем України (його заступником). Позитивний висновок є підставою для державної реєстрації спеціального харчового продукту [196].
Наступною є стадія прийняття рішення щодо реєстрації або відмова у реєстрації об’єкта державної реєстрації.
Під час реалізації цієї стадії компетентна посадова особа заносить відомості про реєстрацію до Державного реєстру, а також формує реєстраційну справу.
Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який
присвоюється під час внесення запису про проведення державної реєстрації до Державного реєстру.
Документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не
підлягають виїмці або розукомплектуванню.
Державний реєстр будь-яких об’єктів державної реєстрації здійснюється з метою забезпечення органів державної влади достовірною інформацією про стан існування
об’єктів у системі державного управління.
Державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та
мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
До державного реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
Державний реєстр створюється і ведеться спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації,
який є його розпорядником та адміністратором. Державний
реєстр має чітко визначені нормативно-правовими актами
відомості про об’єкт реєстрації, однак для кожного об’єкта є
їх відповідний перелік.
Наприклад, у Єдиному державному реєстрі фізичних та
юридичних осіб-підприємців повинні міститися такі відомості щодо фізичної особи-підприємця: ім’я фізичної особи;
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків;
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місце проживання; основні види діяльності; дата та номер
запису про проведення державної реєстрації фізичної особипідприємця, дати та номери записів про внесення змін до
нього; підстави для відмови у проведенні державної реєстрації; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації
змін до відомостей про фізичну особу-підприємця; дані про
дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення
підприємницької діяльності; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичною особою-підприємцем, а також підстава для його
внесення; дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою-підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій; місцезнаходження реєстраційної справи; прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, внесла
зміни до цього запису або внесла запис про припинення підприємницької діяльності фізичною особою–підприємцем;
дата передачі реєстраційної справи до державної архівної
установи, адреса її знаходження.
Відомості, які повинні міститися у Державному реєстрі
щодо символіки об’єднань громадян: назва об’єднання громадян; дата його реєстрації і номер; вид символіки; стислий
опис; дата внесення до реєстру.
Відомості, які повинні міститися у Державному реєстрі
адвокатських об’єднань: дата надходження документів, назва адвокатського об’єднання і місце його знаходження, да– 168 –
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та затвердження статуту, дата реєстрації об’єднання, відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума
внесеної плати.
Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичних осіб чи приватних осіб-підприємців є:
– невідповідність відомостей, що вказані в реєстраційній картці для проведення державної реєстрації, відомостям,
які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації;
– реєстраційна картка, підписана особою, яка не має на
це права;
– невідповідність установчих документів вимогам чинних нормативно-правових актів, які регламентують реєстрацію відповідних об’єктів;
– інші причини, передбачені нормативно-правовими
актами України відповідно до виду об’єкта державної реєстрації.
За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації посадова особа зобов’язана не пізніше ніж
через три робочі дні з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) зацікавленим особам повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
відповідно до опису.
Чинним законодавством визначено й інші строки повідомлення про відмову у реєстрації певного об’єкта державної реєстрації, наприклад, рішення про відмову в реєстрації
адвокатського об’єднання надсилається заявникові в 10-денний термін.
Після усунення причин, які були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації відповідного об’єкта, зацікавлені особи або уповноважена ними особа можуть
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повторно подати документи щодо проведення державної
реєстрації.
Стадія оскарження рішення у справі.
На підставі норм ст. 55 Конституції України [127] кожна особа має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Тобто кожен має
право звертатися до судових органів з метою захисту прав,
свобод, власних інтересів (це також стосується висновків чи
процедури проведення реєстрації).
Запровадження в системі публічного управління європейських стандартів в умовах реалізації адміністративної та
судової реформ зумовило створення в системі судочинства
спеціальних адміністративних судів [246].
Адміністративні суди відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України захищають права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів під час
здійснення ними владних управлінських функцій на підставі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень [247].
До адміністративних судів можуть бути оскаржені
будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи
бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Отже, відмову в проведенні державної реєстрації може
бути оскаржено в суді.
Порушення строків видачі (направлення рекомендованим листом) зацікавленій особі свідоцтва про державну
реєстрацію, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів
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без розгляду вважається відмовою у проведенні державної
реєстрації і також може бути оскаржено в суді.
Спори щодо рішення реєстраційних органів та процедур відповідно до ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України розглядаються місцевими або окружними
адміністративними судами [253].
На стадії виконання винесеного рішення у разі прийняття компетентним органом із здійснення державної реєстрації позитивного рішення щодо внесення до Державного реєстру компетентний орган видає свідоцтво або посвідчення встановленого зразка і вносить інформацію до Державного реєстру.
Залежно від видів об’єктів державної реєстрації нормативно-правовими актами України передбачено виконання певних умов, які є обов’язковими у випадках здійснення
державної реєстрації.
Наприклад, під час реєстрації фізичної та юридичної
особи-підприємця підлягає обов’язковому опублікуванню в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації:
повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи,
про зміну найменування юридичної особи, про прийняття
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про судове рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про
судове рішення щодо порушення провадження у справі про
банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного
фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про втрату або заміну
свідоцтва про державну реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької
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діяльності, про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо таке
рішення не пов’язане з банкрутством фізичної особипідприємця, про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця, про судове рішення щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
Одержуючи реєстраційне посвідчення, особа, якій уперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в органі юстиції в урочистій обстановці дає присягу [248].
Наукові установи та вищі навчальні заклади, внесені
до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави, зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї основної діяльності спрямовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвиток дослідницької матеріально-технічної бази (крім вищих навчальних закладів); забезпечувати не менш як 70 відсотків основної наукової або науково-технічної діяльності у загальному річному обсязі виконаних робіт (крім вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації) [249].
Після реєстрації пункту обміну валюти в територіальному управлінні Національного банку України необхідно
зареєструвати реєстратора розрахункових операцій (РРО,
тобто сертифіковану комп’ютерну систему), який передбачається використовувати в пункті обміну валюти, у податковому органі за місцем розташування цього пункту [246].
Таким чином, стадії реєстраційного провадження мають єдину спрямованість у значному розмаїтті процесуальних дій, які здійснюються під час кожної з них.
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Висновки

ВИСНОВКИ
У монографії розроблено наукові положення та отримано результати, які сукупно застосовуються для виконання
актуального наукового завдання щодо визначення та здійснення цілісного аналізу реєстраційної діяльності публічної
адміністрації.
Апробація одержаних наукових результатів, їх практичне застосування підтверджують гіпотезу та методологію,
покладену в основу дослідження, що дає змогу сформулювати такі висновки та рекомендації:
Досліджено, що інститут державної реєстрації є важливим елементом системи адміністративного права.
Визначено, що державна реєстрація – це інститут адміністративного права, яким забезпечується фіксація фактів,
явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою
їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності та
надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті
чого настають певні юридичні наслідки. Вона здійснюється
у встановленому законодавством порядку органами публічної адміністрації, на які покладено також обов’язки щодо
ведення та належного функціонування відповідного державного реєстру.
Встановлено, що публічна адміністрація – це система
органів та установ, які мають владні повноваження і в межах
покладених на них функціональних обов’язків організовують та здійснюють діяльність щодо задоволення загальних
публічних інтересів. Публічна адміністрація надає адміністративні послуги.
Адміністративні послуги – це діяльність публічної адміністрації, спрямована на юридичне оформлення умов, які
визначені законодавством як необхідні для забезпечення
належної реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, охоро– 173 –
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нюваних законом інтересів і виконання обов’язків фізичних
або юридичних осіб, яка здійснюється за зверненням цих
осіб і офіційними результатами якої є адміністративний (індивідуальний) акт відповідного органу.
Визначено, що реєстрація як правова категорія характеризується такими ознаками:
– правового інституту адміністративного права;
– належності до окремої групи адміністративних послуг;
– прояву в межах правової форми діяльності;
– необхідності фіксації фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів, яка встановлена нормативноправовими актами України;
– наявності відповідного суб’єкта владних повноважень, якому надано право державної реєстрації в межах
встановлених функцій;
– визначеної процесуальної регламентації реєстраційних дій;
– обов’язковості здійснення реєстраційних дій;
– видання правового акта управління;
– настання юридичних наслідків за невиконання вимог держави щодо здійснення реєстраційних дій;
– наявності відповідного державного реєстру.
Встановлено, що метою державної реєстрації є:
– захист права (власності, авторських прав, свободи
пересування);
– легітимація (легалізація) суб’єкта права (реєстрація
юридичних осіб і приватних підприємців);
– забезпечення безпеки в суспільстві (реєстрація зброї,
отруйних речовин, транспортних засобів і т.п.);
– охорона публічних інтересів (реєстрація актів цивільного стану);
– забезпечення контролю (виробництво етилового спирту, ввезення нових медикаментів і ін.).
Реєстрація, здійснювана у сфері публічного управління, належить до правозастосовного виду адміністративно– 174 –
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правової діяльності. Реєстрація як правова форма діяльності
публічної адміністрації здійснюється в межах її компетенції,
регламентується нормами адміністративного процесу і виражається у фіксації фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення чинності й надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті чого настають певні юридичні наслідки.
Реєстраційну діяльність, яка реалізує відповідні види
реєстрації, доцільно класифікувати:
– за об’єктами реєстраційної діяльності;
– за суб’єктами реєстраційної діяльності;
– за процедурою здійснення реєстраційної діяльності;
– за результатом, що виникає як наслідок здійсненої
реєстраційної діяльності;
– за призначенням реєстраційної діяльності.
Проаналізовано принципи реєстраційної системи, які
належать до принципів побудови системи управління. Встановлено, що принципами реєстраційної системи є універсальні,
науково обґрунтовані й апробовані, закріплені прямо або опосередковано в нормативно-правових актах основні ідейні основи, які виражають сутність і специфіку реєстраційної системи як самостійного правового явища і є орієнтиром для практичної діяльності органів публічної адміністрації.
Визначено, що особливу групу принципів реєстраційної діяльності становлять спеціальні принципи, властиві
лише цьому правовому інститутові:
– визначеного та оптимального порядку реєстраційної
діяльності публічної адміністрації щодо здійснення відповідних видів реєстрації;
– взаємодії органів реєстраційної системи між собою і з
іншими публічними органами;
– достовірності даних єдиного реєстру;
– пріоритету раніше зареєстрованих об’єктів;
– платності реєстраційних послуг;
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– загальнодоступності реєстраційних даних;
– інформаційного, наукового, технічного, матеріального і кадрового забезпечення реєстраційних органів.
Дослідження проблеми реформування сфери реєстраційної діяльності за європейськими стандартами засвідчує,
що реєстраційна діяльність відповідно до встановлених
критеріїв має визначені стандарти якості. Стандарти адміністративних послуг визначаються на підставі оцінки якості
надання адміністративних послуг.
Встановлено основні критерії якості реєстраційної діяльності:
– результативність;
– своєчасність;
– доступність;
– зручність;
– повага до особи в процесі реєстраційної діяльності;
– професійність надання реєстраційної діяльності;
– дотримання принципів реєстраційної діяльності.
Визначено, що суб’єктами реєстраційної діяльності є
публічні органи управління (публічна адміністрація), які наділені владними повноваженнями та мають різний правовий статус, однак їхня діяльність спрямована на задоволення загального публічного інтересу у сфері реєстрації.
Система суб’єктів, які здійснюють реєстраційну діяльність, має переважно галузевий характер утворення.
Встановлено, що сучасна система суб’єктів реєстраційної діяльності потребує удосконалення:
– роботи органів реєстраційної діяльності шляхом систематизації та уніфікації;
– виконавчої дисципліни шляхом підвищення вимог
щодо рівня кваліфікації посадових осіб органів публічної
адміністрації, чіткої регламентації посадових прав і
обов’язків державних службовців, посилення персональної
відповідальності посадових осіб за перевищення посадових
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повноважень та прийняття рішень, що суперечать засадам
єдиної регуляторної реформи у сфері реєстрації;
– реєстраційної бази даних, яку необхідно запровадити
на територіальному рівні та об’єднати в єдиний накопичувальний банк даних;
– взаємодії реєстраційних органів із громадськими організаціями за профілем, зокрема, наявних у країнах ЄС систем місцевого самоврядування підприємців, до компетенції
яких належать окремі функції реєстрації, ліцензування та
сертифікації підприємницької діяльності, що дозволить залучити ресурси, ініціативи та зусилля громадських інститутів і підвищить прозорість здійснення зазначених функцій;
– системи реєстраційних послуг суб’єктів реєстрації,
яка повинна здійснюватися за принципом організаційної
єдності, що передбачає створення «реєстраційних центрів».
Предметом правового регулювання реєстраційної діяльності є відносини органів публічної влади у сфері реалізації прав громадян на реєстраційні послуги.
Реформа реєстраційної системи повинна здійснюватись у напрямах:
– чіткого визначення предметів і об’єктів реєстраційної системи, її принципів;
– законодавчого відмежування реєстраційної системи
від інших близьких за формами і цілями видів діяльності
(наприклад, ліцензування, видачі дозволів);
– перегляду системи органів, які здійснюють реєстраційну діяльність, законодавчого закріплення їх вичерпного
переліку та правового статусу, усунення паралелізму і дублювання в роботі;
– розробки механізму взаємодії органів, які формують
реєстраційну систему, і між собою, і з іншими органами публічної адміністрації;
– подальшої деталізації в нормативних актах принципу законності, відповідно до якого реєстраційна система
– 177 –

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації:
організаційно-правовий аспект

може здійснюватися лише: компетентними органами (посадовими особами); у межах їхніх реєстраційних повноважень;
з дотриманням процедур (термінів, форм, методів та ін.)
щодо здійснення реєстраційної діяльності;
– удосконалення і законодавчого закріплення реєстраційного провадження;
– посилення відповідальності посадових осіб, до повноважень яких належить реєстраційна діяльність;
– удосконалення механізму захисту прав осіб, які звертаються до реєстраційних органів.
Запропоновані напрями реформування реєстраційної
системи можуть розглядатись як елементи загальних стандартів, єдині для всієї системи органів публічної адміністрації, що здійснюють реєстраційну діяльність, які доцільно було б закріпити в законі України «Про реєстраційну діяльність» (умовна назва).
У зазначеному законі, на наш погляд, доцільно визначити:
– загальну систему органів, які здійснюють реєстраційну діяльність в Україні, та принципи їх діяльності;
– уніфікувати термінологію, зокрема, закріпити юридичне визначення реєстраційної системи та ін.;
– предмети й об’єкти реєстраційної системи;
– форми і методи здійснення реєстраційної діяльності;
– гарантії дотримання принципу законності органами
публічної адміністрації у сфері реєстраційної діяльності;
– загальний порядок реєстрації;
– порядок здійснення контролю за дотриманням встановлених правил реєстрації;
– загальні підстави відповідальності посадових осіб
(на яких безпосередньо покладено обов’язки щодо здійснення реєстраційної діяльності), а також осіб, зацікавлених
в отриманні реєстраційних документів (за порушення встановлених правил реєстрації);
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– загальні засади взаємодії органів сфери реєстраційної системи між собою.
Зазначені питання мають значне юридичне навантаження і повинні обов’язково знайти своє законодавче закріплення у відповідних нормативно-правових актах.
Встановлено, що реєстраційне провадження – це послідовна діяльність публічної адміністрації, яка в межах покладеної на неї компетенції здійснює реєстрацію відповідних об’єктів та вносить інформацію до належного реєстру.
Реєстраційні провадження є структурним елементом
адміністративного процесу і входять до неюрисдикційної
групи проваджень.
Визначено характерні ознаки реєстраційних проваджень.
По-перше, реєстраційне провадження – це в будьякому разі послідовні дії органів публічної адміністрації з
прийняття юридичного рішення і в більшості випадків – видача підтверджувального документа, що засвідчує здійснення реєстраційної процедури.
По-друге, особливістю цього виду адміністративного
провадження є множинність суб’єктів, які правомочні здійснювати цю діяльність.
По-третє, сторонами реєстраційного провадження є:
– особа, зацікавлена в реалізації своїх прав і законних
інтересів (громадяни та їх організації);
– орган публічної адміністрації (посадова особа цього
органу), який компетентний здійснювати процедуру реєстрації, що дозволяє реалізовувати ці права.
Зацікавленою стороною під час реєстраційного провадження може одночасно бути не один, а двоє і більше громадян або організацій.
По-четверте, порядок здійснення державної реєстрації
врегульовується нормами адміністративно-процесуального
права, яке одночасно виконує функцію реалізації відповідних матеріально-правових норм різної галузевої належності:
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конституційного (державного) права, цивільного, адміністративного.
По-п’яте, реєстраційне провадження має логічно визначений порядок проведення встановлених процесуальними нормами дій.
По-шосте, суб’єкт, що отримав відмову в реєстрації,
може оскаржити її в строк, передбачений чинним законодавством.
Реєстраційне провадження також має чітко визначену
структуру:
1) стадія порушення справи та аналізу наданих документів:
– подання відповідних документів, які необхідні для
реєстрації об’єкта;
– розгляд та перевірка поданих документів;
– проведення додаткових спеціалізованих перевірок
(експертиза, випробування) – факультативний етап;
2) стадія прийняття рішення щодо реєстрації або відмова у реєстрації об’єкта державної реєстрації:
– підготовка висновку щодо задоволення звернення
про реєстрацію або вмотивована відмова щодо реєстрації;
– надсилання копій щодо методів контролю за зареєстрованим об’єктом відповідному органові публічної адміністрації (якщо таке встановлене законодавцем);
3) стадія оскарження рішення у справі (факультативна стадія):
– оскарження рішення;
– перевірка законності рішення;
– проведення незалежної експертизи;
– винесення рішення щодо оскарження;
4) стадія виконання винесеного рішення:
– видача свідоцтва (посвідчення) про державну реєстрацію;
– внесення даних до реєстру;
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– надання даних про реєстрацію в органи публічної
адміністрації, якщо таке передбачено законодавцем (факультативний етап).
Практична реалізація поліпшення якості надання реєстраційних послуг має відбуватись через ухвалення нормативно-правового акта (закон України «Про адміністративні
послуги»), який би визначив термінологічний базис сфери
адміністративних послуг та врегулював би процедурні відносини між приватними (фізичними та юридичними) особами та публічною адміністрацією. Прийняття такого нормативно-правового акта відповідно до Концепції проекту
закону України «Про адміністративні послуги» сприятиме
становленню, впорядкуванню та подальшому розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених
правових засадах, дасть змогу задовольнити потреби споживачів адміністративних послуг, забезпечить захист їхніх
прав та інтересів, гарантованих законом.
У вказаному нормативному акті має бути визначено:
термінологічний апарат; види адміністративних послуг;
принципи надання адміністративних послуг; суб’єкти надання адміністративних послуг; споживачі адміністративних послуг; критерії якості адміністративних послуг; критерії результативності адміністративних послуг; критерії
своєчасності адміністративних послуг; критерії доступності
адміністративних послуг; критерії зручності адміністративних послуг; критерії відкритості адміністративних послуг;
критерії професійності надання адміністративних послуг;
стандарти надання адміністративних послуг; відповідальність за ненадання або неякісне надання адміністративних
послуг; прикінцеві положення.
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