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ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ:  
ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 

У сучасних умовах господарювання діяльність українських 
підприємств характеризується нестабільними тенденціями, причи-
ною яких переважно залишаються складна економічна ситуація в 
країні, наслідки світової економічної кризи, зміни в законодавчій 
базі, які стосуються процедури створення та функціонування під-
приємств.

Відповідно до цього актуальним залишається дослідження 
проблем щодо процесу реєстрації підприємств в Україні, врахову-
ючи зміни чинного законодавства та вектори розвитку національної 
економіки. 

Здійснення державної реєстрації суб’єктом господарюван-
ня є важливим етапом початку його діяльності, що визначає його 
організаційно-правову форму, засновників, вид діяльності, органи 
управління, тощо.

Порядок створення та реєстрації підприємства розпочинаєть-
ся з прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники 
майбутньої юридичної особи вирішують питання про найменуван-
ня та місцезнаходження юридичної особи; розмір статутного капі-
талу, та як він буде розподілений між засновниками. 

Наступним етапом, який характеризується складністю ре-
алізації, є проведення державної реєстрації юридичної особи. 
В Україні існує певний порядок реєстрації підприємств, який ре-
гламентується відповідними нормами на законодавчому рівні. При 
цьому державна реєстрація базується на таких основних принци-
пах [1, ст. 4]:

– обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державно-
му реєстрі;

– публічності державної реєстрації в Єдиному державному 
реєстрі та документів, що стали підставою для її проведен-
ня;

– державної реєстрації за заявницьким принципом;
– об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єди-

ному державному реєстрі;
– відкритості та доступності відомостей Єдиного державно-

го реєстру.
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Реєстрація підприємств в Україні здійснюється уповноваже-
ним суб’єктом, а саме, державним реєстратором, який приймає та 
перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду 
документів, на наявність підстав для відмови у державній реєстра-
ції; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням прин-
ципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгля-
ду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення 
запису до Єдиного державного реєстру; веде Єдиний державний 
реєстр та реєстраційні справи [1, ст. 6].

Для державної реєстрації юридичної особи документи пода-
ються у паперовій або електронній формі, при цьому паперова фор-
ма документів подається заявником особисто або поштовим від-
правленням. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації 
та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється протягом 24 
годин після надходження документів, поданих для державної реє-
страції та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та 
святкових днів [1, ст. 26]. 

Важливим етапом створення підприємства є після – реєстра-
ційні процедури, до яких відносяться: реєстрація в органах статис-
тики, Державній податковій інспекції, реєстрація платником єдино-
го соціального внеску та виготовлення печатки підприємства. 

У відповідності до діючого законодавства всі підприємства 
України повинні вести бухгалтерський облік, який є обов’язковим 
видом обліку, та подавати фінансову звітність. Бухгалтерський об-
лік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підпри-
ємства до його ліквідації [2, ст. 8]. Тобто з дати державної реєстра-
ції підприємство зобов’язано вести бухгалтерський облік доходів 
та витрат. 

Для реєстрації юридичної особи необхідно здійснити відпо-
відні дії, які, у свою чергу, вимагають певних витрат, зокрема крім 
обов’язкових платежів, оплата послуг нотаріуса, відкриття поточ-
ного рахунку у банківській установі, тощо. При цьому лише з мо-
менту реєстрації юридична особа починає вести облік своїх доходів 
і витрат та може відшкодувати витрати, пов’язані з її реєстрацією, 
які в свою чергу включаються до складу адміністративних витрат. 

Таким чином, враховуючи результати дослідження, реєстрація 
підприємств є процесуально-правовою дією, внаслідок якої підпри-
ємства набувають права здійснювати свою діяльність та спрямо-
вувати існуючи ресурси на досягнення головної мети – отримання 
прибутку та соціального-економічного ефекту. Враховуючи світо-
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вий досвід, здійснення спрощеної процедури реєстрації підприємств 
дасть можливість скоротити термін проведення відповідних проце-
сів та зменшити витрати, які пов’язані зі створенням підприємства.
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ПЛАН МАРШАЛЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Неотъемлемой частью внешнеэкономической деятельности 
Президента США Гарри Трумэна, после окончания Второй миро-
вой войны, стал «План Маршалла». Одним из важнейших инстру-
ментов внешней политики США является экономика, поэтому 
План Маршалла сыграл весомую роль не только в эволюции США, 
но и в общей расстановке сил в Европе. В 1947 г. Конгресс США 
утвердил знаменитую «Программу экономической помощи Европе 
после окончания Второй мировой войны». Программа была разра-
ботана Государственным секретарем США Джорджем Кэтлеттом 
Маршаллом. Основной целью программы было противодействие 
довольно мощному распространению влияния СССР в мире, и, в 
первую очередь, в странах Западной Европы. Экономическая по-
мощь со стороны США предоставлялась только демократическим 
странам, при обязательном выполнении всех условий и требований 
в политической сфере. Некоторые исследователи рассматривают 
эту программу как фактическое объявление Холодной войны с 
СССР [1, c. 85].

Экономическая и политическая поддержка со стороны США 
была жизненно необходима всем странам Западной Европы. Вто-
рая мировая война принесла Европе колоссальные человеческие 


