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1) Статут товариства з обмеженою відповідальністю; 
2) протокол установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю 

або одноособове Рішення засновника про створення ТОВ; 
3) заповнена реєстраційна Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи 

(Форма №1 в актуальній редакції);  
4) заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Така заява подається за 

бажанням. ТОВ може бути платником єдиного податку (3 група).  
Реєстраційну заяву можна заповнити самостійно і отримати лише ті документи, 

підготовка яких дійсно потребує уваги спеціалістів у сфері корпоративного права. В 
окремих випадках перелік документів для реєстрації ТОВ може відрізнятись від наведеного. 
Наприклад, коли товариство створюється за результатом реорганізації іншої юридичної 
особи. Крім того, засновники ТОВ вправі укласти між собою установчий договір або 
договір про заснування товариства.  

Безпосередньо після створення ТОВ доцільно укласти між учасниками товариства ще один 
договір – корпоративний договір. Реєстрація ТОВ онлайн передбачає можливість отримання 
через Інтернет і корпоративного договору, складеного спеціально для учасників товариства. 

Нова онлайн-послуга як для новостворених, так і для чинних ТОВ, забезпечує 
можливість дистанційно обрати модель управління, найменування, керівництво, види 
діяльності, порядок виплати дивідендів, збільшити розмір статутного капіталу та скликати 
загальні збори. А також обрати систему оподаткування, отримати рекомендації та підказки 
щодо юридичних наслідків вибору кожного з наявних варіантів. 

Система за результатом заповнення покрокової онлайн-форми створює заяву на 
реєстрацію та рішення засновників про створення юридичної особи, в якому зазначається 
код модельного статуту, що визначає обрані пункти статуту. 

Над проєктом працювали Державне агентство з питань електронного урядування 
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство юстиції у партнерстві 
з Офісом реформи адміністративних послуг, Офісом ефективного регулювання BRDO та 
швейцарсько-українською програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. 

Навесні 2019 року Урядом України були внесені зміни до законодавства, які 
запровадили новий тип модельного статуту для ТОВ. Новий модельний статут дістав 
можливість налаштування під потреби ТОВ, тож при використанні саме такого статуту 
можна обрати необхідні опції для різних статей установчого документу. Також новий 
статут став машиночитаним – за результатом вибору відповідних пунктів формується код 
статуту, який може використовуватись системами для визначення змісту модельного 
статуту ТОВ. Із цього коду системи також можуть згенерувати текст статуту або з обраних 
пунктів статуту згенерувати його код за затвердженим та загальнодоступним алгоритмом. 
Прийняття відповідної нормативної бази щодо модельного статуту дозволило реалізувати е-
послугу електронної реєстрації ТОВ [1]. 

Список літератури 
1. Нова е-послуга – онлайн-реєстрація ТОВ. URL: https://www.e.gov.ua/ua/news/vidteper-zareyestruvati-tov-

mozhna-onlajn. 
2. Терещенко А. Л. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

(порівняльна характеристика). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні 
науки. 2014. Вип. 5-2. Том 3. С. 57 – 60. 
 
 

УДК 351.88 
Киш Л. М. 

к. е. н., доцент, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Електронна послуга або Е-послуга – це публічна або інша адміністративна послуга, що 
надається громадянину або юридичній особі в електронній формі. Завдяки цьому, 
громадянин має змогу отримати послугу від держави (соціальної допомоги, оформлення 
ліцензії, особистого документу тощо) без особистого відвідування органів влади. 
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Е-послуги надаються через Інтернет, тож доступні з офісу чи дому 24 години на добу та 
сім днів на тиждень. Таким чином, вони є швидшими та зручнішими за особисті візити та 
мінімізують ризики корупції. 

Відповідно до Закону України  Про адміністративні послуги [1] надання населенню 
адміністративних послуг в електронній формі мало брати свій початок з 1 січня 2014 р. 
через Єдиний державний портал електронних послуг. Наразі портал знаходиться у стані 
розробки та тестування, надання адміністративних послуг через електронний портал не 
забезпечується. Деякі послуги надаються в електронній формі органами місцевого 
самоврядування та органами державної влади через власні веб-сторінки.   

 За результатами дослідження Національного центру електронного урядування, в 
Україні половина (46 %) центральних органів виконавчої влади та чверть (25 %) обласних 
державних адміністрацій мають веб-сторінки для надання онлайн-послуг. З установ, які 
мають такі сторінки, лише 19 % центральних органів виконавчої влади та 30 % обласних 
державних адміністрацій надають послуги в електронній формі[2]. При цьому якість таких 
послуг залишається низькою. 

Адміністративні послуги можна класифікувати за такими критеріями: 
– за розцінкою – платні послуги, безоплатні послуги; 
– за темпераментом питань, щодо вирішення яких звертаються приватні, тобто 

неофіційні особи: соціальні послуги, підприємницькі (господарські) послуги, будівельні 
послуги, земельні послуги, житлово-комунальні послуги тощо; 

– за призначенням публічно-службової діяльності щодо надання електронних послуг: 
сертифікація, надання дозволу (ліцензії), реєстрація, атестація, встановлення статусу, 
легалізація тощо. 

У 2017 році децентралізовано адміністративні послуги щодо реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, завдяки чому можливість надання адміністративних послуг у сфері 
реєстрації нерухомості також отримали акредитовані органи та нотаріуси. Такі корективи є 
елементом дерегуляції у системі надання адміністративних або Е-послуг. Тобто, 
створюється  певна конкуренція на ринку адміністративних послуг, внаслідок чого мала би 
бути поліпшена ступінь вартості їх надання. 

Разом з тим, на сьогодні в Україні не є розповсюдженою, за певними винятками, 
практика надання електронних послуг бізнесом, як це здійснюється в інших країнах, 
наприклад в Грузії, Німеччині тощо. 

З табл. 1 випливає, що електронний уряд в Україні забезпечує: 
– інформацію про державну політику і закони на 75 %; 
– зворотний зв’язок через форми на 20 %; 
– транзакційність і онлайн-платежі на 5 %; 
– електронні послуги на 18 %. 
У підсумку, український е-уряд лише на 27 % відповідає ідеальному уявленню за 

показником OSI [3]. 
Таблиця 1 

Індекс розвитку онлайн-послуг та його складові 
Країна OSI 1 стадія 2 стадія 3 стадія 4 стадія Усього 
США 0.9449 100 % 68 % 77 % 94 % 83 % 

Велика Британія 0.8976 100 % 73 % 63 % 88 % 79 % 

ОАЕ 0.8819 100 % 77 % 67 % 71 % 78 % 

Танзанія 0.2992 81 % 32 % 2 % 12 % 29 % 
Україна 0.2677 75 % 20 % 5 % 8 % 27 % 

Джерело: [3] 
 

За останньою інформацією перше після 2008 року Україна у 2016 році виправила 
негативну тенденцію втрати своїх позицій у світовому рейтингу електронного уряду 
(E-Government Development Index, United Nations), піднявшись на 25 позицій – з 87 позиції у 
2014 році на 62 у 2016 році. Оцінка за компонентом  Online-послуги  склала – 0,5870 [4]. 

Отже, дивлячись з цієї інформації центральні органи влади приділяли важливу роль 
електронним та адміністративним послугам в Україні. Варто відзначити прогрес у розвитку 
нормативно-правової бази ЕУ, щодо її формування. Проте у сфері розвитку ЕУ не 
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вирішуються важливі питання, тому я б порадила органам державної влади приділити увагу 
підвищенню якості наборів даних, створенню сервісів на основі відкритих даних. 

Список літератури 
1. Закон України  Про адміністративні послуги . URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 
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СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР 
 

Лідерство жінки в політиці давно перетворилося на реальність, яка є складовою політичних 
процесів багатьох країн світу, в тому числі і України. На даний момент спостерігається 
зростання суспільно-політичної активності жінок, до того ж законодавча база України також 
надає рівні права чоловікам та жінкам в цьому плані, проте ще залишається певна 
дискримінація в різних сферах. Така ситуація привертає до себе увагу багатьох дослідників для 
з’ясування феномену політичного лідерства в Україні, що досі не має достатнього вивчення. 

Варто відзначити, що питання жінки та політичного лідерства для України виступає як 
одне з актуальних в сфері розбудови демократичної країни. На формування жінок як 
політичних лідерів має вплив низка взаємопов’язаних факторів: політичної культури 
суспільства, ЗМІ, соціально-економічні та інституціональні.  

Впродовж всієї історії розвитку українських земель до жінки завжди ставилися 
шанобливо. Повага до соціально-активної жінки має історичне підгрунтя – достатньо 
згадати постаті жінок як княгиня Ольга, Анна – королева Франції, Роксолана. Вони 
залишили по собі пам’ять успішних політиків, а не просто дружин впливових чоловіків. 

Для України проблеми участі жінок у політиці активізувалися з часу проголошення її 
незалежності. Незважаючи на рівні права жінок та чоловіків, фактично жінки 
дискримінуються в різних сферах життя. Вітчизняні науковці, що досліджують проблему 
гендерної рівності у політиці на підставі проведених досліджень виокремлюють саме такі 
чинники, що перешкоджають політичній кар’єрі жінок в Україні: 

1) специфіка стадій життя чоловіків і жінок (жінки приходять в політику пізніше, 
оскільки вік 18 – 30 – оптимальний для народження дітей – збігається з віком, коли 
здобувається освіта, проходить підвищення кваліфікації); 

2) соціальна структура суспільства ( нерівномірність у розподілі ресурсів, які чоловіки 
та жінки можуть використовувати в політиці); 

3) невпевненість жінок у своїх силах, можливість виконувати складнішу роботу або 
обіймати керівну посаду; 

4) упередженість керівника щодо висунення жінок на керівні посади (навіть якщо 
професійний рівень жінки-працівника вищий, ніж у колеги-чоловіка); 

5) велика конкуренція з боку колег-чоловіків; 
6) особливості політичної соціалізації (соціалізація орієнтує чоловіків і жінок на різні 

ролі, різне ставлення до активної діяльності); 
7) небажання чи навіть страх самих жінок реалізуватися в політиці [1, с. 28]. 
Всі вище перелічені чинники можна вважати вторинними. Основною перешкодою для 

формування жіночого політичного лідерства є суспільні стереотипи про суто  жіночу роль 
матері та берегині дому . 

На теперішній момент керівні державні посади в більшості займають саме чоловіки. 
Хоча досить логічним є припущення про те, що жінка-політик може більш компетентно 
оцінювати проблеми жінок, освіти та інші питання, що більше підходять саме до розв’язки 
їх жіночим складом розуму, ніж чоловічим.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://nc.gov.ua/news/index.php?ID=84
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