
 

 

 
 
 

Тема 6. Реєстрація суб`єктів господарювання: юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців 

 
З перших років економічних реформ одним із пріоритетних напрямків державної політики є 

підтримка становлення та розвитку бізнесу в Україні. Загальновідомо, що бізнес відіграє важливу 
роль у підвищенні рівня зайнятості населення, послабленні соціальної напруженості, забезпеченні 
конкурентного середовища, економічної стабільності та інноваційного зростання, створенні 
передумов для становлення середнього класу. 

Варто відмітити, що на сьогоднішній день багато молодих людей задумуються про “Свою 
справу”. Але досить часто їх зупиняє інформація від друзів-підприємців про те, як затягуються 
процеси видачі довідок і скільки часу займає оформлення усіх необхідних документів. Часто вони 
чують про те, що виконання усіх вимог, створених для бізнесу державним регулюванням, обтяжує 
підприємців, а особливо малий і середній бізнес, який не має для цього достатньо ресурсів. Саме 
тому одразу виникають питання: з чого почати, куди бігти і що необхідно робити? Ось, власне, 
спробуємо розібратися і розповісти про це детальніше. 

Перш за все, для точнішого розуміння реєстрації бізнесу, розберемося в нормативно-
правовому регулюванні даної сфери. Серед нормативно-правових актів варто відмітити наступні: 
• Конституція України; 
• Закон України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань" (далі – Закон про державну реєстрацію); 
• Закон України від 06.02.2018 №2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю”; 
• Кодекси України: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України; 
• Постанови Кабінету міністрів України: 
• від 25.12.2015 №1133 "Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки"; 
• від 25.12.2015 №1128 "Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції";  

• Накази Міністерства юстиції України: 
• від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 
• від 10.06.2016 №1657/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 
• від 05.03.2012 №368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної 

особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної 
особи, крім організації профспілки"; 

• від 09.02.2016 №359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи»; 

• від 23.03.2016 №784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних 
сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи»; 



 

 

• від 04.11.2019 №3388/5 «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до державного 
реєстратора»; 

• від 29.12.2015 №2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного 
реєстратора». 

• від 09.01.2020 №71/5 «Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юстиції». 
Державна реєстрація проводиться на підставі документів, поданих заявником, шляхом 

звернення до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса. 
Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній 

формі. 
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. 

Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної 
реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена.  

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, 
установленим Законом про державну реєстрацію (стаття 15 Закону про державну реєстрацію). 

Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-
офісів, що забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації. 
Зареєстрована заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, 
виготовлені шляхом сканування та долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів 
ведення Єдиного державного реєстру передаються на розгляд суб’єкту державної реєстрації. 
Центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги», передають заяву та електронні копії оригіналів документів для 
державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим органам міських 
рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, 
Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним 
адміністраціям, при яких вони утворені, а також на основі узгоджених рішень виконавчим 
органам сільських, селищних, міських рад, а у разі, коли відповідно до Закону державна 
реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, - 
Міністерству юстиції України або його територіальним органам за місцезнаходженням 
громадського формування.  

Варто відмітити, що прийом документів може здійснюватися безпосередньо суб’єктами 
державної реєстрації. Зокрема, така практика склалася у ЦНАП міста Луцька і успішно працює 
дотепер. Зауважимо, що такий підхід у наданні послуг бізнесу позитивно сприймається 
заявниками, адже дозволяє їм невідкладно отримувати так звані «швидкі» послуги, а також 
значно зменшує кількість відмов у державній реєстрації. До слова, у невеликих ОТГ, де поділ 
приміщення на фронт-офіс і бек-офіс є більш умовним, можна також застосовувати таку практику 
прийому. 

Щодо зайняття посади державного реєстратора зазначаємо, що державним реєстратором 
може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, 
визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом 
державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус відповідно до Закону про державну реєстрацію.  

Для державних реєстраторів, крім вимог, передбачених Законами України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України, 
встановлюються ще уточнені кваліфікаційні вимоги, зокрема: 

- стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи 
виконання функцій державного реєстратора не менше одного року; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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- успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора (для осіб, 
які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного 
реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з 
іншим суб’єктом державної реєстрації) (відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 
04.11.2019  № 3388/5). 

Як уже зазначалося, документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій 
формі (до ЦНАП) або у електронній формі (через портал Дія: державні послуги онлайн).  

Через портал Дія: державні послуги онлайн (diia.gov.ua) на сьогоднішній день заявники 
можуть отримати наступні послуги:  

1) відкриття ФОП; 
2) внесення змін про ФОП; 
3) закриття ФОП; 
4) реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту; 
5) перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного  статуту. 
Для того, щоб отримати дані послуги онлайн заявник повинен: 
1. Отримати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). 
2. Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою 

електронного підпису.  
3. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги.  
4. Заповнену заяву (та інші сформовані документи) буде автоматично надіслано до 

державного реєстратора (за місцем реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці 
переселенця). 

5. Якщо заявник обрав спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до спрощеної 
системи буде також автоматично надіслано до податкового органу за місцем реєстрації або за 
місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця. Також можна подати заяву на реєстрацію 
платником податку на додану вартість (ПДВ), якщо обрали загальну систему оподаткування. 

6. Результат: статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про 
реєстрацію чи відмову також з’явиться у кабінеті і буде відправлено електронною поштою. Як 
тільки запис про реєстрацію буде внесений до Єдиного державного реєстру, через 24 години після 
проведення державної реєстрації можна отримати виписку з ЄДР в кабінеті громадянина. Виписка 
має юридичну силу – її можна роздрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом. У 
випадку закриття ФОП інформація про закриття також надходить до податкової служби. 

Зверніть увагу! Всі документи мають бути підписані за допомогою електронного підпису. 
Реєстрація юридичної особи на підставі документів, поданих в електронній формі, 

проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах України. Алгоритм 

реєстрації юридичної особи подібний до алгоритму, вказаного вище. Якщо неможливо подати 

документи в електронній формі, тоді подати такі документи можна в паперовій формі 

державному реєстратору. З особливостями отримання кожної послуги онлайн можна 

ознайомитися на порталі Дія: державні послуги онлайн. 

Щодо алгоритму дій в роботі державного реєстратора через портал Дія: державні послуги 
онлайн, зазначаємо наступне: 

1) авторизуємося в онлайн-кабінеті державного реєстратора; 
2) відкриваємо онлайн-заявку і завантажуємо наявні документи; 
3) перевіряємо документи на наявність підстав для зупинення в розгляді та на наявність 

підстав для відмови в державній реєстрації; 
4) якщо вищезазначені підстави відсутні, вносимо відповідний запис про реєстрацію в ЄДР, 

підтягуємо скан-копії поданих документів та завершуємо реєстраційну дію; 



 

 

5) повертаємося в онлайн-кабінет і вносимо код опису відповідної реєстраційної дії (заявка 
автоматично зникає зі списку заявок, які перебувають в черзі); 

6) якщо наявні підстави для зупинення чи відмови в реєстрації – відмовляємо з вказівкою на 
конкретні підстави і вносимо ці підстави у віконечко для відмови в онлайн-кабінеті державного 
реєстратора. 

Крім цього, хочемо звернути увагу на ряд моментів, з якими можуть стикнутися державні 
реєстратори в роботі з онлайн-сервісом Дія: 

- онлайн-заявки розглядаються в порядку черговості; 
- обробляючи ту чи іншу заявку незрозуміло, яка з них перебуває в роботі у Ваших колег; 
- здійснюється цілодобовий прийом онлайн-заявок; 
- у зв’язку з безоплатністю послуг заявники можуть зловживати і надсилати декілька онлайн-

заявок підряд. 
Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що надання послуг реєстрації бізнесу через 

онлайн-сервіс є великим кроком на шляху спрощення надання адміністративних послуг загалом 
і дозволяє не лише економити час заявників, а й не погіршити доступність до таких послуг у 
випадку надання їх в ОТГ. Щодо надання таких послуг в ОТГ або ж їх інтеграції у старостинських 
округах (на ВРМ, у територіальних підрозділах, в т.ч. їх безпосереднє надання там), вважаємо, 
що особливих перешкод для цього немає. Єдиною обов’язковою умовою є наявність якісного 
інтернет-покриття. Якщо ж таке відсутнє або немає можливості скористатися онлайн-сервісом, 
відповідну заяву можна подати до ЦНАП.  

Завантажити форми заяв  у сфері державної реєстрації можна, перейшовши за посиланням 
https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-
pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan.  
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