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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

12 вересня 2019 рік 

 

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Європейська 60-А, 5 поверх, Конференц-

зал 

 

09.00 – 09.30 
Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 

конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття та пленарне засідання 

10.00 – 13.00 Секційні засідання 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 

14.00 – 17.00 Продовження роботи секційних засідань 

17.00 – 17.30 Пленарне засідання, закриття конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доповідь на секційному засіданні – 4 хвилин. 

Для запитань – до 3 хвилин. 
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СЕКЦІЯ 1 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, 

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

SECTION 1 
DEMOGRAPHY, ECONOMICS OF LABOR, 

SOCIAL ECONOMICS AND POLICY 

РИЗИКИ В ТРУДОВІЙ СФЕРІ ЗА УМОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Шамілева Л. Л. к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, 

Інститут економіки промисловості НАН України, 

Хандій О. О. к. е. н., доцент, докторант, Інститут економіки 

промисловості НАН України 

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

SECTION 2 
ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC 

THOUGHT 

ОПИС МОДЕЛІ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ РИНКОВОГО ОБМІНУ 

Логоша Р. В. д. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, 

Вінницький національний аграрний університет 

СЕКЦІЯ 3 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

SECTION 3 PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

Киш Л. М. к. е. н., доцент, доцент кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний 

університет 

КАДРОВІ  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Фіщук Н. Ю. к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, 

Вінницький національний аграрний університет 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Бахарєва Я.В. асистент кафедри комп'ютерних наук та економічної 
кібернетики, Вінницький національний аграрний університет
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СЕКЦІЯ 4 
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 

СТРАХУВАННЯ 

SECTION 4 FINANCE, BANKING, INSURANCE 

 

ОПЫТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ 

Браславский А. С. студент, Белорусский государственный экономический 

университет, 

Жеребцова А. И. студентка, Белорусский государственный экономический 

университет 

 

ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ, 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Демидкова Е. А. студентка факультета финансов и банковского дела, 

Белорусский государственный экономический университет, 

Шапневская А. И. студентка факультета финансов и банковского дела, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

ACCUMULATED PENSION INSURANCE: FEATURES OF 

IMPLEMENTATION IN UKRAINE 

Petrushka O. V. Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of 

Finance named after S.I. Yuriy, Ternopil National Economic University 

Shuliuk B. S. Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of 

Finance named after S. I. Yuriy, Ternopil National Economic University 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Польова О. Л. д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ 

Прилуцький А. М. к. е. н., доцент кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний 

університет 

 

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Руда О. Л. к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний 

університет 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Ставська Ю. В. к. е. н., доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної  справи та 

туризму, Вінницький національний аграрний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 6 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

SECTION 6 

MATHEMATICAL METHODS, MODELS, AND  

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN 

ECONOMICS 

 

ОПТИМІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА 

Волонтир Л. О. к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний 

університет 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Кіпоренко С. С. асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики, Вінницький національний аграрний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 7 ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

SECTION 7 TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УРБОТУРИЗМУ В УМОВАХ ОВЕРТУРИЗМУ 

Смирнов І. Г. д. геогр. н., професор, професор кафедри країнознавства та 

туризму, академік АН ВО України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

СЕКЦІЯ 5 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І  

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SECTION 5 
WORLD AGRICULTURE AND  

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ РИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДПРИЄМСТВА»  ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ 

Козенко М. В. аспірант кафедри міжнародної економіки та 

міжнародних економічних відносин, Полтавський університет економіки і 

торгівлі 

 

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Кубай О. Г. к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

Польова О. Л. д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний 

університет 

 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

Хаєцька О. П. к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний 

аграрний університет 

 

 

 

СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: 

НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ  В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ 

ІНСТИТУТАХ 

Дейнека В. Ф. завідувач відділу загальних питань фіскальної політики 

НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби 

України 

СЕКЦІЯ 8 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

SECTION 8 
ECONOMICS AND MANAGEMENT 

OF ENTERPRISES 

СЕКЦІЯ 9 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

SECTION 9 
LEGAL PROVISION OF STATE ADMINISTRATION AND 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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МИТНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 

ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ІЗ ВІДСІЧІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

Ільченко Ю. П. здобувач ступеня магістра, Університет державної 

фіскальної служби України 

 

 

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Прилуцький А. М. к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний 

університет, 

Іваненко А. С. магістрант, Вінницький національний аграрний 

університет 

 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ 

Ружинська К. О. аспірант кафедри адміністративного права і процесу, 

фінансового права, інформаційного прав, Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

 

СЕКЦІЯ 10 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА В 

УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

SECTION 10 
NATIONAL SAFETY AND DEFENSE UNDER 

THE CONDITIONS OF CRISIS PHENOMENA 

СЕКЦІЯ 11 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 11 
ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND 

EXCHANGE ACTIVITIES 

СЕКЦІЯ 12 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

SECTION 12 
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS, 

FINANCIAL LAW 
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СЕКЦІЯ 13 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 

SECTION 13 ECONOMIC CYBERNETICS 

 

МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Юрчук Н. П. к. е. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 

економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний 

університет 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Опенько І. А. к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

 

 

СЕКЦІЯ 15 МАРКЕТИНГ 

SECTION 15 MARKETING 

 

ТАРГЕТИНГ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА МАРКЕТИНГУ 

Латкіна С. А. старший викладач кафедри економіки, підприємництва 

та економічної безпеки, Херсонський національний технічний 

університет, 

Манойленко А. М. магістр 5 курсу, Херсонський національний технічний 

університет 

 

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ПРОДАЖ ОАО «8 МАРТА» 

Лизакова Р. А. к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга, Барановичский государственный университет, Беларусь, 

Дмитриченко С. Я. начальник отдела внешне-экономических связей ОАО 

«8 Марта», Беларусь 

 

СЕКЦІЯ 14 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 14 ENVIRONMENTAL ECONOMICS 
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АКТУАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗАКЛАДІВ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Непочатова Г. В. викладач вищої категорії, голова циклової 

комісії комерційної діяльності, Житлово-комунального коледжу 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО 

РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Щербатюк В. В. к. е. н., старший науковий співробітник, ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» 

 

 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ 

ЕКСПЕРТИЗ 

Тальянчук Л. С. к. ю. н., завідувач сектором почеркознавчих досліджень, 

технічного дослідження документів та обліку Вінницького науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

 

 

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ СО СТОРОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 

Туровец М. В. соискатель Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь 

СЕКЦІЯ 16 ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 

SECTION 16 
ECONOMICS OF AGRICULTURE AND 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

СЕКЦІЯ 17 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА 

SECTION 17 

CRIMINAL LAW, CRIMINAL EXECUTIVE LAW, 

CRIMINOLOGY, CRIMINAL PROCEDURE, 

CRIMINALISTICS 

СЕКЦІЯ 18 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

SECTION 18 ECONOMIC LAW  AND PROCESS 
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НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА 

Тимошенко М. В. к. т. н., доцент, доцент кафедры предпринимательства, 

маркетинга и экономики предприятий, Университет таможенного 

дела и финансов 

 

 

СЕКЦІЯ 20 МЕНЕДЖМЕНТ 

SECTION 20 MANAGEMENT 

 

ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Харкевич И. С. м. э. н., преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной экономики, Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет», 

Лебедевская А. В. студент, Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет» 

 

 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВ’ЯЗАННІ З МОРАТОРІЄМ НА ОБІГ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

Мартюк А. С. к. ю. н., доцент кафедри цивільного права, Державний 

університет інфраструктури та технологій 

 

 

СЕКЦІЯ 22 ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ 

SECTION 22 LOGISTICS AND TRANSPORT 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦІНИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА СТРУКТУРУ 

ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛІВ 

Потапова Н. А. к. е. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і 

економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет 

СЕКЦІЯ 19 ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

SECTION 19 
ECOLOGICAL ECONOMICS AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

СЕКЦІЯ 21 ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 

SECTION 21 ENVIRONMENTAL, LAND AND  AGRARIAN LAW 
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РОЛЬ ИНТЕРМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цыркина Е. М. докторантка факультет экономико-социологический 

Лодзинский университет, Польша 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В 

СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Брояка А. А. к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький 

національний аграрний університет 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ 

Мельник В. В. к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

 

 

СЕКЦІЯ 24 ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 24 INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Гарбар Ж. В. д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 25 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО, 

ЖИТЛОВЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ 

ПРАВО 

SECTION 25 
CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW, 

HOUSING LAW, INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ УПРАВИТЕЛЬ БАГАТОКВАРТИРНИМ 

ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Савицький А. Я. аспірант кафедри права інтелектуальної власності та 

корпоративного права, Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

СЕКЦІЯ 23 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

SECTION 23 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 
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СЕКЦІЯ 26 
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

SECTION 26 
HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW, 

PHILOSOPHY OF LAW 

 

НОРМАТИВНИЙ ТИП ПРАВОРОЗУМІННЯ: ІСТОРІЯ, ЗМІСТ, 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Єйнікова К. В. студентка, Одеський національний морський університет 

 

 

СЕКЦІЯ 27 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

SECTION 27 ACCOUNTING, ANALYSIS, AND AUDIT 

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Бурко К. В. асистент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет 

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО 

АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ РІШЕНЬ 

Томчук О. Ф. к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, 

Вінницький національний аграрний університет 
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Бахарєва Я.В. 
асистент кафедри комп’ютерних наук  
та економічної кібернетики  
Вінницький національний аграрний університет 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найпоширенішою 
організаційно-правовою формою юридичних осіб в Україні. Так, 2018 року в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань було зареєстровано 81 312 юридичних осіб, серед них 
62 141 – це ТОВ, тобто 76% усіх юридичних осіб, зареєстрованих за минулий 
рік. Реєстрація ТОВ онлайн і допомога юристів, яку можна отримати маючи 
доступ до Інтернету та електронної пошти, – актуальна нині тема. 

Державна реєстрація суб’єкта підприємництва – це перший етап на 
шляху легального існування всіх суб’єктів господарського обігу. 

Основна мета існування державних реєстрів – надання інформації всім, 
хто вирішив займатися бізнесом і хоче сам бути прозорим і відкритим, також 
можливості отримати достовірну інформацію про своїх контрагентів, для того 
щоб бути впевненим у стабільності укладених угод і вчинених правочинів. 

Процедура реєстрації ТОВ в Україні передбачає підготовку, підписання 
(нотаріальне засвідчення) і подачу на реєстрацію документів товариства. Всі ці 
кроки відбуваються послідовно, одне за одним. На підставі поданих документів 
державний реєстратор вносить до ЄДР (єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) відомості про 
створену юридичну особу в формі товариства з обмеженою відповідальністю. 

Після подачі документів на реєстрацію державний реєстратор 
зобов’язаний протягом доби внести до ЄДР відомості про створене товариство. 
Таке рішення приймається за умови подачі реєстратору повного пакету 
правильно складених документів товариства. В іншому разі – відмова у 
реєстрації або зупинення строку розгляду поданих документів. Приблизно у 
цей же строк відбувається автоматичне прийняття ТОВ на облік в органах 
статистики і податковій. За результатом проведення державної реєстрації ТОВ 
реєстратором видається виписка з реєстру . 

Розвиток електронного урядування  є сьогодні вкрай важливим та 
актуальним для реформування української системи державного управління на 
всіх рівнях. Тому чудовою новиною для вже існуючих юридичних осіб та тих, 
хто бажає набути даного статусу стало те, що 9 липня в Україні запрацювала 
нова електронна послуга, яка надає можливість онлайн зареєструвати 
товариство з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного 
статуту.  



Зазначена новація доступна на порталі «Онлайн-будинку юстиції» та 
вебпорталі Кабінету Міністрів України в розділі «Електронні послуги». 
Через персональний кабінет «Онлайн будинку юстиції» можна подати 
документи на державну реєстрацію: 
- створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснює 
діяльність на підставі модельного статуту; 
- переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту; 
- створення громадської організації зі статусом юридичної особи. 
Електронна послуга, що дозволяє зареєструвати створення товариства з 
обмеженою відповідальністю, яке здійснює діяльність на підставі модельного 
статуту, або перехід товариства з обмеженою відповідальністю на 
діяльність на підставі модельного статуту забезпечує можливість 
заповнення заявником через персональний кабінет заявника у форматі 
«запитання-відповідь» електронних форм, необхідних для проведення 
реєстраційної дії, та формування на основі отриманих відповідей наступних 
документів: 
- заяви на державну реєстрацію створення юридичної особи; 
- заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту; 
- модельного статуту «за замовчуванням»; 
- модельного статуту, сформованого шляхом обрання відповідних положень 
модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»; 
- рішення засновників товариства з обмеженою відповідальністю про 
створення юридичної особи; 
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на 
діяльність на підставі модельного статуту. 

Електронна послуга, що дозволяє зареєструвати громадську організацію зі 
статусом юридичної особи, забезпечує: 
- формування заяви в електронній формі через персональний кабінет заявника; 
- долучення до заяви, сформованої в електронній формі, оригіналів 
електронних документів для державної реєстрації. 
Формування заяви в електронній формі здійснюється через персональний 
кабінет заявника. 
Перелік документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи 
зазначені у статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Реєстрація 
юридичної особи на підставі документів, поданих в електронній формі 
проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах 
України. 
 Відповідальними за реєстрацію органами є: 
Міністерство юстиції України, Державне підприємство «НАІС». 
 Нормативно-правовою  базою для онлайн-реєстрації ТОВ є: 

https://online.minjust.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/reyestraciya-yuo-tov


• Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань»; 
• Закон України «Про громадські об'єднання»;
• Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
• Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції
господарської діяльності» від 27.03.2019 № 367; 
• Наказ Міністерства юстиції України 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»; 
• Наказ 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». 
Процедура онлайн реєстрації досить проста та максимально зручна для 
користувачів електронних сервісів Міністерства юстиції України, оскільки не 
потребує спеціальних знань та економить час, особливо це корисно для малого 
та середнього бізнесу, або тим, хто запускає бізнес одноособово (товариствам з 
одним учасником). 
Засновник (або декілька засновників) в онлайн режимі через ОБЮ вибирають 
для себе варіант модельного статуту, який найбільше для них підходить. На 
порталі електронних сервісів доступні й підказки щодо юридичних наслідків 
вибору певного положення модельного статуту. 
Завдяки взаємодії із заявником у форматі «запитання-відповідь», усі необхідні 
документи для державної реєстрації створення ТОВ, зокрема заява, модельний 
статут,  рішення засновників, автоматично формуються системою з 
урахуванням наданих відповідей. Засновнику залишається лише підписати 
сформований пакет документів своїм кваліфікованим електронним підписом. 
Для користувачів Онлайн будинку юстиції стала доступною послуга онлайн переходу товариства з 
обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту із аналогічним 
функціоналом.

Нова онлайн-послуга забезпечить онлайн-реєстрацію ТОВ із можливістю 
формування необхідної редакції модельного статуту шляхом вибору 
відповідних пунктів або використання редакції за замовчуванням. Одночасно 
можна подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та 
реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ). Чинні ТОВ, що 
працюють на підставі власної редакції установчих документів, дістають 
можливість дистанційно перейти на модельний статут без необхідності 
відвідувати центри надання адміністративних послуг чи суб’єктів державної 
реєстрації особисто. 

Аби скористатись онлайн-реєстрацією ТОВ, потрібно авторизуватися у 
персональному кабінеті «Онлайн-будинку юстиції», сформувати заяву, обрати 
необхідні опції модельного статуту та накласти електронні підписи засновника 
(чи заявників). Після цього зазначені документи стають доступними 
державному реєстратору для прийняття відповідного рішення. Розгляд 



документів здійснюється протягом 24 годин після надходження, окрім вихідних 
та святкових днів. 

Документи необхідні для реєстрації ТОВ в Україні: 
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). 

Нова онлайн-послуга забезпечить: 
1. реєстрацію ТОВ із можливістю формування необхідної редакції

модельного статуту, шляхом вибору відповідних пунктів або використання 
редакції за замовчуванням; 

2. одночасно можна подати заяву на застосування спрощеної системи
оподаткування та реєстрацію платником податку на додану вартість; 

3. діючі ТОВ, що працюють на підставі власної редакції установчих
документів, отримують можливість дистанційно перейти на модельний статут 
без необхідності відвідувати центри надання адміністративних послуг чи 
суб'єктів державної реєстрації. 

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. 



Система електронної реєстрації підприємницької діяльності 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. 
Портал містить усі електронні сервіси, у тому числі SMS-Маяк, за допомогою 
якого ви зможете оперативно контролювати реєстраційні дії стосовно своєї 
нерухомості та убезпечити її від недобросовісних дій шахраїв. 

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. 

https://smsmayak.ligazakon.net/?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=JurSMSTest&utm_content=jl03
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-deregulyaciyi-gospodarskoyi-diyalnosti?fbclid=IwAR2HK8gRWDIyvY28xSlHxLs9nyquQgt9il1_5qUJIl3dO0VBUwMV2LrDCtw
https://www.e.gov.ua/ua/news/vidteper-zareyestruvati-tov-mozhna-onlajn
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