
Семінар 

"Законодавчий механізм порядку та умов державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців" 

 

15 вересня 2021 р. у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем 

розвитку НАН України в режимі онлайн пройшов семінар за участю спеціаліста 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Ганни Котляр на тему "Законодавчий механізм порядку та умов 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців". У заході взяв 

участь в.о. директора д.е.н., професор Юрій Іванов, вчений секретар д.е.н., доцент 

Надія Бєлікова, завідувач сектора макроекономічного аналізу та прогнозування 

відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку к.е.н.,  доцент Ольга 

Полякова, а також наукові співробітники Центру Олена Красноносова, Олена Тур, 

Дар'я Михайленко, Вікторія Шликова, Дмитро Костенко та Наталія Луценко.  

 

Анна Котляр зазначила, що перехід економіки України до розвинених 

ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових 

реформ, від створення належних умов функціонування суб’єктів господарської 



діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства. 

Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб’єктами 

господарської діяльності, запроваджується ефективне державне регулювання 

підприємництва у формі єдиної державної регуляторної політики у цій сфері.  

Протягом семінару детально розглянуто механізм проведення державної 

реєстрації суб’єктів господарювання. Акцентовано увагу на можливостях 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з використанням порталу 

"Дія", переліку документів, що подаються та вибору системи оподаткування в 

залежності від видів економічної діяльності та інших характеристик суб'єкту. 

Відзначені позитивні зрушення, які полягають, зокрема, у скороченні 

кількості форм заяв у сфері державної реєстрації, яких з 01.06.2021 р. залишилося 9 

замість 24, що використовувалися до зазначеної дати. Важливим аспектом, на який 

звернула увагу учасників Анна Котляр, були строки державної реєстрації суб'єкта 

господарювання. 

Учасники семінару також обговорили розміри адміністративних зборів, які 

передбачені у випадку внесення до відомостей про юридичну особу та фізичну 

особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, особливості їх 

розрахунку.  

Дискусійне питання щодо обрання переліку видів економічної діяльності під 

час реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців порушила Ольга 

Полякова, адже наразі заявник може обрати необмежену кількість видів 

економічної діяльності та визначити один з них у якості основного. 

Наприкінці заходу були сформульовані висновки про позитивні зрушення, які 

відбулися останнім часом у сфері реєстрації суб'єктів господарювання та наявні 

негативні явища, що стають бар'єрами для розвитку, зокрема, малого бізнесу. 

 

 


