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У статті досліджено особливості розвитку інституту державної реєстрації в адміністративному праві України. 
Доведено, що аналіз наведених точок зору свідчить про те, що сутність реєстрації розглядається з різних пози-
цій: як основоположний метод адміністративно-правового регулювання; певний спосіб впливу на суспільні від-
носини, які виникають при здійсненні громадянами і організаціями різних прав; як самостійна адміністративна 
процедура, що регулює порядок реалізації; як специфічний вид діяльності органів виконавчої влади, наділених 
спеціальними повноваженнями, тобто, по суті, як одна з адміністративних функцій, здійснюваних органами дер-
жави. Визначено, що і реєстрація, і ліцензування відносяться до дозвільних процедур, спрямованих на наділення 
окремих суб’єктів спеціальними повноваженнями. Однак, незважаючи на деяку схожість завдань, вони мають і 
суттєві відмінності. Аргументовано, що реєстрацію та ліцензування слід розглядати як самостійні методи дер-
жавного регулювання, що використовуються органами публічної адміністрації; кожен з цих методів має власну 
природу. Констатовано, що при державній реєстрації відповідний запис вноситься до спеціалізованого реєстру 
(об’єктів, прав, станів), який ведеться відповідним органом виконавчої влади. На цій підставі зроблено висновок, 
що державна реєстрація є одним із методів публічного регулювання, який спрямований на створення умов для 
реалізації окремих прав та обов’язків суб’єктами адміністративно-правових відносин. Визначено, що загаль-
ними для дозвільної системи та інституту ліцензування є такі особливості: наявність обмежувальних норм, що 
встановлюють пряму або непряму заборону; безперервність і цілеспрямованість ліцензійно-дозвільної діяльнос-
ті; націленість ліцензійно-дозвільної системи на забезпечення громадської та державної безпеки, а також безпе-
ки особистості; ліцензійно-дозвільні правовідносини мають своїм результатом прийняття акту дозволу на здій-
снення діяльності, що є індивідуальним уповноважуючим актом; у результаті дії ліцензійно-дозвільні системи 
виникає адміністративно-правовий (легалізуючий) режим; за здійсненням ліцензованої діяльності встановлено 
адміністративний контроль; до порушників ліцензійних та дозвільних правил застосовуються заходи адміні-
стративного примусу (зокрема, призупинення дії або анулювання ліцензії). Наголошено, що значення правового 
інституту ліцензування полягає в тому, що він, будучи частиною дозвільної системи, виступає в якості ефектив-
ного інструменту забезпечення безпеки. Зазначено, що в результаті регламентованої його нормами ліцензійної 
діяльності здобувачі ліцензій і юридичні та фізичні особи набувають спеціального адміністративно-правового 
статусу, з яким пов’язано і розширення адміністративної деліктоздатності ліцензіата (здобувача ліцензії).

Ключові слова: адміністративне право; адміністративне законодавство; державна реєстрація; ліцензу-
вання; орган реєстрації; державний реєстратор; орган ліцензування; публічна адміністрація; адміністратив-
на процедура.

The article examines the peculiarities of the development of the Institute of state registration in the administrative law 
of Ukraine. It is proved that the analysis of these points of view indicates that the essence of registration is considered 
from different positions: as a fundamental method of administrative and Legal Regulation; a certain way of influencing 
public relations that arise when citizens and organizations exercise various rights; as an independent administrative pro-
cedure regulating the procedure for implementation; as a specific type of activity of executive authorities with special 
powers, that is, in fact, as one of the administrative functions performed by state bodies. It is determined that both regis-
tration and licensing relate to licensing procedures aimed at granting individual entities special powers. However, despite 
some similarities in the tasks, they also have significant differences. It is argued that registration and licensing should 
be considered as independent methods of state regulation used by public administration bodies; each of these methods 
has its own nature. It is stated that during state registration, the corresponding entry is entered in the specialized register 
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(objects, rights, States), which is maintained by the relevant executive authority. On this basis, it is concluded that state 
registration is one of the methods of Public Regulation, which is aimed at creating conditions for the implementation of 
certain rights and obligations by subjects of administrative and legal relations. It is determined that the following features 
are common to the licensing system and the licensing institution: the presence of restrictive norms that establish direct 
or indirect prohibition; continuity and purposefulness of licensing and licensing activities; the focus of the licensing and 
licensing system on ensuring public and state security, as well as personal security; licensing and licensing legal relations 
have as their result the adoption of an act of permission to carry out activities, which is an individual authorizing act; 
as a result of the operation of the licensing and licensing system, an administrative and legal (legalizing) regime arises; 
administrative control is established over the implementation of licensed activities; administrative enforcement meas-
ures are applied to violators of licensing and licensing rules (in particular, suspension or cancellation of the license). It is 
noted that the importance of the legal institution of licensing lies in the fact that it, being part of the licensing system, acts 
as an effective tool for ensuring security. It is noted that as a result of the licensing activity regulated by its norms, license 
applicants and legal entities and individuals acquire a special administrative and legal status, which is also associated 
with the expansion of the administrative tort capacity of the licensee (license applicant). 

Key words: administrative law; administrative legislation; state registration; licensing; registration authority; state 
registrar; licensing authority; public administration; administrative procedure.

Постановка проблеми. Реалізація проголо-
шеного Конституцією України пріоритету прав 
і свобод особистості зажадала створення ефек-
тивного механізму їх реалізації та захисту, що 
визначило найважливіші напрямки державно-
правових перетворень. З проголошенням соці-
альної держави в суспільстві робиться заявка 
на рішучий крок до переходу від принципу 
«рівності можливостей» до принципу «рівно-
сті результатів». Створення умов реалізації 
проголошених Конституцією прав і свобод 
особистості вимагає її активної участі в соці-
альних і економічних процесах, що обумовлює 
потребу в радикальному системному оновленні 
правових форм, що опосередковують держав-
но-владний вплив на інститути громадянського 
суспільства. Проведена в умовах трансформа-
ції економічної і політичної систем адміністра-
тивно-правова реформа не може бути зведена 
до оптимізації та адаптації існуючих правових 
механізмів державного управління стосовно 
нових умов, бо в основі її лежать принципово 
інші підходи до побудови нової системи вза-
ємовідносин виконавчої влади та особистос-
ті, заснованої на ідеї забезпечення розумного 
балансу публічних і приватних інтересів. Різке 
скорочення сфер, що допускають можливість 
використання прямих адміністративних мето-
дів при істотному збагаченні функціональної 
ролі держави призвело до появи нових пра-
вових форм державного управління. На тлі 
структурно-функціонального реформування 
системи виконавчої влади особливої актуаль-
ності набула одна з форм її реалізації – держав-
на реєстрація, яка знайшла своє застосування 

в усіх сферах державного управління (еконо-
міка, соціальна та адміністративно-політична 
сфери). Незважаючи на це, сутність і правова 
природа державної реєстрації як форми реалі-
зації публічного адміністрування досі не стали 
предметом детального дослідження в юридич-
ній літературі. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Певним аспектам теоретико-правового дослі-
дження державної реєстрації приділялась увага 
науковців різних галузей знань. Серед вчених-
адміністративістів, які займалися дослідженням 
цієї проблематики, можна відзначити роботи 
таких науковців як: В. Авер’янов, О. Андрійко, 
Д. Бахрах, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, В. Вишня-
ков, В. Галунько, А. Головач, І. Голосніченко, 
І. Задоя, С. Ківалов, В. Колпаков, Ю. Тихоми-
ров, О. Шмалій, М. Шульга та ін.

Враховуючи динамічність адміністративно-
го законодавства, а також досить швидкі темпи 
розвитку та реформування адміністративно-
го права, багато наукових положень частково 
втратили свою актуальність. Таким чином, ціл-
ком обґрунтовано можна говорити про те, що 
сьогодні необхідним стає системне і фундамен-
тальне дослідження теоретичних і прикладних 
проблем, пов’язаних з адміністративно-пра-
вовим забезпеченням державної реєстрації на 
основі новітніх теоретико-правових засад. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є дослідження особливостей роз-
витку інституту державної реєстрації в адміні-
стративному праві України.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в умовах соціально-економічних перетворень 
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під час активних воєнних дій, що відбуваються 
в Україні, значний розвиток отримав інститут 
державної реєстрації, складовими якого істо-
рично визначалися реєстрація актів цивільно-
го стану, автотранспортних засобів, реєстрація 
громадян за місцем проживання; реєстрація 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реє-
страція громадських і релігійних організацій, 
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, 
реєстрація застави майна тощо. Однак пра-
вове регулювання досліджуваного інституту 
здійснюється, як правило, на рівні різних нор-
мативних актів, в тому числі підзаконних, які 
характеризуються фрагментарністю та супер-
ечливістю.

Реєстрація – це складне соціально-право-
ве явище, яке в юридичній літературі розгля-
дається з різних боків, при цьому єдине його 
розуміння відсутнє. У літературі робляться 
спроби з’ясування сутності і юридичної при-
роди розглянутого інституту, який покликаний 
забезпечити захист прав фізичних і юридичних 
осіб.

Поняття «реєстрація» походить від латин-
ського «registrum» (перелік, список) і означає 
облік фактів, документів, що мають юридичне 
значення. Вчені-адміністративісти по-різному 
висловлюються про сутність реєстрації. Так 
С. Слободянюк вважає, що за допомогою реє-
страції публічні органи, як правило органи 
публічного врядування, визнають право особи 
на певне соціальне благо (місце проживання, 
нерухоме майно, підприємницьку діяльність 
тощо) і легалізують користування ним [11]. На 
думку О. Юшкевич, реєстрація являє собою 
перевірку офіційних фактів і їх облік [14]. Бага-
то в чому аналогічну точку зору висловлюють 
О. Кузьменко [5] і Р. Алімов [1].

На думку М. Гурковського, реєстрація являє 
собою врегулювання нормами адміністратив-
но-процесуального права діяльність органів 
виконавчої влади, в ході якої вирішуються 
питання офіційного визнання законності існу-
вання певних матеріальних об’єктів і юридич-
них фактів [4].

Ще більш розширено розглядає реєстра-
цію С. Лихачов, який вважає, що до державної 
реєстрації слід відносити діяльність не тільки 
органів реєстрації стосовно конкретних доку-
ментів, але і держави щодо організації системи 

державної реєстрації, встановлення принципів 
її здійснення, методів захисту та відображення 
інформації, а також процедури з надання відо-
мостей по зареєстрованих правах [6].

Аналіз наведених точок зору свідчить про 
те, що сутність реєстрації розглядається з різ-
них позицій:

–– як основоположний метод адміністратив-
но-правового регулювання; 

–– певний спосіб впливу на суспільні відно-
сини, які виникають при здійсненні громадяна-
ми і організаціями різних прав;

–– як самостійна адміністративна процеду-
ра, що регулює порядок реалізації; 

–– як специфічний вид діяльності органів 
виконавчої влади, наділених спеціальними 
повноваженнями, тобто, по суті, як одна з адмі-
ністративних функцій, здійснюваних органами 
держави.

Видається, що реєстрація – це, перш за все, 
метод адміністративно-правового регулюван-
ня, за допомогою якого здійснюється офіційне 
визнання державою певних прав, що належать 
фізичним і юридичним особам, а також юри-
дичних фактів, що мають значення для розви-
тку суспільних відносин, пов’язаних з реалі-
зацією зазначеними суб’єктами належних їм 
прав і покладених на них зобов’язань.

Реєстрація, як і будь-яка діяльність, має фор-
му зовнішнього вираження. Такою є встановле-
на нормами адміністративно-процесуального 
права процедура вчинення дій, що визначають 
її сутність.

Державна реєстрація, як справедливо зазна-
чає О. Кузьменко [5], спрямована на вирішен-
ня двох завдань – правоустановчого та право-
охоронного. Перше передбачає, що шляхом 
офіційної фіксації визначених фактів органи 
держави створюють умови, що забезпечують 
громадянам можливість реалізації належних їм 
прав. Друге є «ознакою здійснення адміністра-
тивного контролю за законністю реєстрованих 
дій і фактів».

Так, за допомогою реєстраційного обліку 
забезпечуються конституційно-організаційні 
права громадян України на свободу пересуван-
ня і вибір місця проживання, на створення гро-
мадських організацій, на приватну власність, 
у тому числі на знаряддя і засоби виробни-
цтва тощо. Реєстрація автотранспортних засо-
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бів дозволяє забезпечити не тільки облік, але 
і контроль за відповідністю конструкції, техніч-
ного стану та обладнання відповідно до вста-
новлених вимог безпеки; завдяки їй здійсню-
ється протидія правопорушенням, пов’язаним 
з використанням транспортних засобів.

Отже, реєстрація, як метод адміністратив-
но-правового регулювання, дозволяє забезпе-
чити баланс приватних і публічних інтересів.

Державну реєстрацію нерідко розглядають 
в числі особливих методів адміністративного 
санкціонування, поряд з ліцензуванням, оскіль-
ки воно також спрямоване на легітимізацію 
окремих правовідносин, що виникають у про-
цесі реалізації суб’єктивних прав. Так, з точки 
зору А. Шеваріхіна, і реєстрація, і ліцензуван-
ня відносяться до дозвільних процедур, спря-
мованих на наділення окремих суб’єктів спеці-
альними повноваженнями. Однак, незважаючи 
на деяку схожість завдань, вони мають і суттєві 
відмінності [12].

Дійсно, ліцензування являє собою державне 
підтвердження можливості займатися деякими 
видами діяльності і тісно пов’язане з виник-
ненням правоздатності у суб’єктів в частині 
підприємництва на основі спеціального дозво-
лу (ліцензії), що видається органами виконав-
чої влади. Державна реєстрація спрямована на 
констатацію, визнання певних юридичних фак-
тів або визнання за суб’єктами певного права 
і можливості його реалізації. При цьому самі 
юридичні факти можуть спричинити певні 
наслідки, але можуть і не спричинити, а лише 
створюють умови для їх виникнення.

Реєстрація започатковується в різних сферах 
суспільного життя. Зокрема, здійснюється дер-
жавна реєстрації громадських формувань, нор-
мативно-правових актів, що видаються органа-
ми публічної адміністрації, автотранспортних 
засобів, іноземних громадян, що знаходяться 
на території України, речових прав на нерухо-
ме майно тощо, ліцензування стосується лише 
окремих видів підприємницької діяльності, 
безконтрольне здійснення яких може заподіяти 
шкоду інтересам особистості, суспільства і дер-
жави. Їх перелік міститься, головним чином, 
у Законі України «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності» від 2 березня 2015 року 
№ 222-VIII [10]. Отже реєстрація та ліцен-
зування мають власне правове регулювання. 

Правове регулювання реєстрації здійснюється 
на основі законів, кожен з яких стосується пев-
них юридичних фактів або суб’єктивних прав. 
Істотну роль у правовому регулюванні реєстра-
ції відіграють нормативні правові акти відо-
мчого характеру, зокрема накази Міністерства 
юстиції України, Бюро економічної безпеки 
України, Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру тощо.

Ліцензування передбачає обов’язковий 
контроль не тільки в період розгляду питання 
про видачу ліцензії, але і в процесі здійснення 
підприємницької діяльності. При цьому органи 
ліцензування наділені широкими повноважен-
нями щодо застосування заходів адміністра-
тивного примусу до суб’єктів, що порушують 
ліцензійні вимоги. Органи, що здійснюють 
державну реєстрацію, такими повноваження-
ми не володіють. У разі подання на реєстрацію 
документів, які не відповідають вимогам, що 
пред’являються, вони мають право відмовити 
в реєстрації.

Сьогодні спостерігається активна транс-
формація законодавства про ліцензування: 
з’являються нові види ліцензованої діяльнос-
ті, окремі види раніше ліцензованої діяльності 
переводяться в сферу саморегулювання; удо-
сконалюються правові форми і методи ліцен-
зування. Все більш чітко розмежовуються види 
ліцензійного контролю. При цьому, можна 
констатувати явну невідповідність чинного 
в цій сфері законодавства існуючій правозасто-
совній практиці. Ліцензійне законодавство не 
є цілком системним, що створює труднощі для 
відокремлення його в окремий інститут адміні-
стративного права.

Ліцензійна теорія і практика характеризу-
ються низкою суперечливих поглядів, норм 
і правових позицій, які не сприяють встанов-
ленню в країні режиму законності. Порушення 
принципу системності побудови законодавства 
чинять негативний вплив на правозастосовну 
практику. Питання, пов’язані з юридичною 
сутністю ліцензування, галузевою приналеж-
ністю регулюючих його норм, їх роллю в пра-
вовій системі і господарському обороті продо-
вжують викликати суперечки.

Так, Л. Шестак розглядає ліцензування як 
частина більш великої дозвільної системи. 
Цьому автору «очевидною в умовах адміні-
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стративної реформи видається необхідність 
розмежування дозвільної діяльності як родо-
вого поняття і ліцензування як його виду» [13].

До цього ж висновку приходить і С. Вітвіць-
кий: «як правовий режим ліцензування відно-
ситься не до загально-дозвільного, а заборонно-
го (дозвільному) типу правового регулювання, 
оскільки законодавець визначає в переліку 
види діяльності, на які поширюється ліцензій-
ний порядок їх здійснення, тим самим встанов-
люючи, що в іншому випадку здійснення цих 
видів діяльності є забороненим» [3].

Подібна точка зору раніше була висловлена 
С. Лихачовим, який виділяє такі види дозво-
лів як: реєстрація, ліцензування, що охоплює 
дозволи, спеціальні дозволи, спеціальне право; 
узгодження тощо [6].

С. Вітвіцький, стосовно до державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності, 
пише, що дозвільний режим здійснення діяль-
ності має свою специфіку, що проявляється, 
в тому числі, при ліцензуванні підприємниць-
кої та іншої економічної діяльності; ліцензу-
ванні обороту товарів при веденні суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності [3].

Загальними для дозвільної системи та ліцен-
зування є такі особливості:

–– наявність обмежувальних норм, що вста-
новлюють пряму або непряму заборону;

–– безперервність і цілеспрямованість 
ліцензійно-дозвільної діяльності;

–– націленість ліцензійно-дозвільної систе-
ми на забезпечення громадської та державної 
безпеки, а також безпеки особистості;

–– ліцензійно-дозвільні правовідносини 
мають своїм результатом прийняття акту дозво-
лу на здійснення діяльності, що є індивідуаль-
ним уповноважуючим актом;

–– у результаті дії ліцензійно-дозвільні сис-
теми виникає адміністративно-правовий (лега-
лізуючий) режим;

–– за здійсненням ліцензованої діяльності 
встановлено адміністративний контроль;

–– до порушників ліцензійних та дозвільних 
правил застосовуються заходи адміністратив-
ного примусу (зокрема, призупинення дії або 
анулювання ліцензії).

Норми, що регламентують пов’язані з ліцен-
зуванням суспільні відносини, відносяться до 
цілого ряду галузей права.

На думку С. Вітвіцького: «в рамках ліцен-
зійного режиму існує явно виражена диферен-
ціація правового регулювання, що передбаче-
но суттєвими відмінностями зазначених сфер 
економіки та основ їх правового регулювання. 
Враховуючи цю специфіку, не представляєть-
ся можливим говорити про єдиний правовий 
інститут ліцензування. Важливо також від-
значити, що застосування розглянутого спо-
собу впливу здійснюється як в приватних, так 
і в публічних інтересах, як в приватноправо-
вих, так і в публічно-правових відносинах. 
Використання ж ліцензій у різних галузях 
права дозволяє їх розглядати як міжгалузевий 
засіб регулювання економічної діяльності» [3].

Разом з тим видається, що, враховуючи зміст 
і характер досліджуваних громадських відно-
син, розглянутий інститут необхідно визнати 
адміністративно-правовим. Так, А. Шеваріхін 
вказує на те, що «ліцензування, будучи спеці-
альним адміністративно-правовим режимом, 
являє собою один з універсальних і достатньо 
ефективних легалізуючих засобів державного 
регулювання економіки, який, не дивлячись 
на наявні огріхи, властиві всьому вітчизняно-
му законодавству, досить повно опрацьований 
чинним законодавством» [12].

Вірною видається позиція Т. Васильєвої 
[2], яка обґрунтовує приналежність інститу-
ту ліцензування переважно до адміністратив-
ного права виходячи з наявності наступних 
обставин.

По-перше, ліцензування регулюється і без-
посередньо здійснюється офіційним держав-
но-владним органом (органом ліцензування). 
Саме він в односторонньому порядку виносить 
відповідні рішення. Тим самим, його діяль-
ність протікає в сфері управлінських відносин.

По-друге, обов’язкове для виконання одно-
стороннє волевиявлення органу ліцензування 
по відношенню до здобувача ліцензії (ліцензіа-
та) має владний зміст.

По-третє, має місце юридична нерівність 
між учасниками правовідносин ліцензування. 
Орган ліцензування виступає в якості керую-
чого, а ліцензіат – в якості керованого.

По-четверте, учасники правовідно-
син ліцензування повинні чітко слідува-
ти встановленому в процесуальних нормах 
загальнообов’язковому порядку дій.
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Значення правового інституту ліцензуван-
ня полягає в тому, що він, будучи частиною 
дозвільної системи, виступає в якості ефек-
тивного інструменту забезпечення безпеки. 
В результаті регламентованої його нормами 
ліцензійної діяльності здобувачі ліцензій і юри-
дичні та фізичні особи набувають спеціально-
го адміністративно-правового статусу, з яким 
пов’язано і розширення адміністративної делік-
тоздатності ліцензіата (здобувача ліцензії).

Висновки. Аналіз наведених точок зору 
свідчить про те, що сутність реєстрації розгля-
дається з різних позицій: як основоположний 
метод адміністративно-правового регулюван-
ня; певний спосіб впливу на суспільні відно-
сини, які виникають при здійсненні громадяна-
ми і організаціями різних прав; як самостійна 
адміністративна процедура, що регулює поря-
док реалізації; як специфічний вид діяльності 
органів виконавчої влади, наділених спеціаль-

ними повноваженнями, тобто, по суті, як одна 
з адміністративних функцій, здійснюваних 
органами держави. І реєстрація, і ліцензування 
відносяться до дозвільних процедур, спрямова-
них на наділення окремих суб’єктів спеціаль-
ними повноваженнями. Однак, незважаючи на 
деяку схожість завдань, вони мають і суттєві 
відмінності. Реєстрацію та ліцензування слід 
розглядати як самостійні методи державного 
регулювання, що використовуються органами 
публічної адміністрації; кожен з цих методів 
має власну природу. При державній реєстрації 
відповідний запис вноситься до спеціалізовано-
го реєстру (об’єктів, прав, станів), який ведеться 
відповідним органом виконавчої влади. На цій 
підставі можна сказати, що державна реєстра-
ція є одним із методів публічного регулювання, 
який спрямований на створення умов для реа-
лізації окремих прав та обов’язків суб’єктами 
адміністративно-правових відносин. 
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