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Викладено результати загальнотеоретичного дослідження сутнісних ознак державних 

реєстрів в Україні. Державні реєстри розглядаються як правовий засіб регулювання суспільних 

відносин державою. Визначаються їх основні сутнісні ознаки та принципи їх формування і 

функціонування, роль і місце в системі правових інститутів держави. 

На підставі системного підходу сформульовано авторське визначення поняття «державний 

реєстр». Зазначається, що державні реєстри залежно від завдань державного реєстру, обсягу 

інформації у ньому, складності та масштабності завдань з обробки та обміну  інформацією в 

державних реєстрах є електронними автоматизованими базами даних. У нормативно визначених 

випадках вони ведуться і в паперовому вигляді. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку нашої держави  актуальною 

проблемою є створення ефективної системи правового регулювання суспільних 

відносин, особливо в соціально-економічній сфері, де держава намагається зменшити 

рівень прямого державного регулювання і збільшити рівень регулювання діяльності 

господарюючих суб’єктів через інститут реєстрації. Однією з передумов вирішення 

цього питання є удосконалення правових інститутів державних реєстрів. 

У той же час аналіз чинної нормативно-правової бази (і в першу чергу стосовно 

сутнісних ознак державних реєстрів), якою врегульовано формування та функціонування 

державних реєстрів, дозволяє стверджувати наявність безсистемності, невпорядкованості з 

непоодинокими випадками дублювання та суперечностей у змісті норм [1]. 

Тому дослідження особливостей формування та функціонування державних 

реєстрів на підставі визначення шляхів забезпечення їх ефективності у вирішенні 

проблем держави не може бути успішним без визначення їхніх сутнісних ознак. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 

Характеризуючи наявний стан наукового опрацювання проблеми, зазначаємо, що 

питання сутнісних ознак державних реєстрів до недавнього часу не було предметом 

комплексних наукових досліджень у вітчизняній правовій науці. Проте висвітлення цієї 

проблеми має місце в наукових працях теоретиків права та фахівців із адміністративного 

права. Зокрема, питання правового режиму державних реєстрів досліджували у своїх 

працях С. Антоненко, М. Апанасюк, М. Гурковський, В. Дмитришин, Л. Заставська, 

Т. Євсюков, І. Мищак, О. Скакун. Адміністративно-правовий аспект сутності та ознак 

державної реєстрації як необхідної умови формування державних реєстрів були 

предметом уваги, зокрема, таких вчених-правознавців, як М. Гурковський, Д. Іваненко, 

М. Колесников, О. Мартинюк, С. Погребняк, В. Спасенко, М. Теличко. Важливим є 

доробок учених, які досліджували історико-правові питання формування державних 

реєстрів та особливості правових засад формування державних реєстрів за кордоном, 

серед яких: К. Батир, О. Коровайко, В. Нагнибіда, О. Піфко, В. Сенчук, С. Слободянюк, 

Г. Шершеневич. Важливим є внесок, зокрема, І. Лазарєва, П. Кононова, О. Шмалій 

стосовно вирішення питання класифікації реєстраційної діяльності. 
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Метою статті є визначення основних сутнісних ознак державних реєстрів, 

зокрема, правові підстави, принципи їх формування і функціонування, їх роль і місце в 

системі правових інститутів держави. 

Виклад основного матеріалу. Свою назву «реєстр» успадкував від латинського  

«regestrum (registrum)», що означає «список», «перелік», «опис», «книга для обліку 

певних об’єктів» [3]. Тобто «реєстр» передбачає облік певних об’єктів, які 

заносяться до нього. Облік об’єктів у реєстрі передбачає створення бази даних у 

певній формі. Наразі можна говорити про дві форми: паперову і електронну. Отже, 

на цей час уведення державних реєстрів здійснюється в електронній формі, хоча в 

деяких державних реєстрах поряд із електронною передбачається і паперова форма 

ведення реєстру. 

Основною метою створення державних реєстрів є правове регулювання 

суспільних відносин у відповідних сферах життєдіяльності держави, взаємовідносин 

держави та громадянина, забезпечення надання якісних адміністративних послуг 

державою, надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування та 

іншим державним органам необхідної інформації для прийняття оптимальних 

управлінських рішень.  

Правовою основою державних реєстрів є законодавчі акти, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України та нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади. До того ж, в одному випадку це може бути, наприклад, відповідний 

Закон України або Постанова Кабінету Міністрів України, в іншому – Закон України, 

Постанова Кабінету Міністрів України і нормативний документ центрального органу 

виконавчої влади, або Закон України і нормативний документ центрального органу 

виконавчої влади. Наприклад, правовою підставою формування та функціонування 

Державного реєстру виборців України є Закон України від 22.02.2007 № 698 «Про 

державний реєстр виборців» [9], а Державного реєстру географічних назв – Закон 

України від 31.05.2005 № 2604 «Про географічні назви» [8], постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.05.2006 № 622 «Про затвердження Положення про Державний 

реєстр географічних назв» [5] та наказ Міністерства аграрної політики і продовольства 

України від 11.06.2014 № 219 «Про затвердження обліково-реєстраційних форм 

Державного реєстру географічних назв» [16].  

Формування та функціонування державних реєстрів здійснюється у межах певної 

правової форми. Організаційна форма діяльності органів держави та їх посадових осіб 

щодо формування та функціонування державних реєстрів передбачена правом і відповідає 

йому, а своїм результатом тягне юридично значимі наслідки для суб'єктів права. 

Формуванню та функціонуванню державних реєстрів властиві такі ознаки правової форми: 

діяльність здійснюється винятково уповноваженими на те органами держави, їхніми 

посадовими особами; здійснення операцій права, визначених законами та нормативними 

актами; закріплення результатів діяльності у відповідних офіційних процесуальних 

документах, що мають установлену законом форму. Щодо державних реєстрів 

характерними є зокрема такі види правових форм діяльності держави, як установча, 

правотворча, правозастосовна, контрольна. Прикладом установчого виду правової форми 

діяльності держави у сфері державних реєстрів можна навести такий приклад. Згідно з 

вимогами п.п.2 п.6 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

запобігання корупції» [14]. Кабінету Міністрів України було поставлено завдання у 

шестимісячний термін з дня набрання чинності цього Закону створити Національне 

агентство по запобіганню корупції, одним із завдань якого відповідно до пункту 9 статті 11 

Закону є забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. Правотворчий вид правової форми діяльності держави пов’язаний зі 

створенням та удосконаленням нормативної бази, що є правовою підставою формування 

та функціонування державних реєстрів. Реалізація юридичних норм, що визначають 

особливості практичної діяльності органів державної влади, інших державних органів та 

суб’єктів щодо формування і ведення державних реєстрів є правозастосовним видом 

правової форми діяльності держави. Ці особливості викладаються в нормативних актах, 

що є правовою підставою роботи з формування та функціонування державних реєстрів. 

Контрольний вид правової форми діяльності держави у сфері державних реєстрів 

пов'язаний із перевіркою відповідності поводження й діяльності підконтрольних суб'єктів 
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вимогам права. Наприклад, відповідно до статті 34 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

контроль у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі 

шляхом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі з метою виявлення 

порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими 

особами суб’єктів державної реєстрації, а порядок здійснення контролю, проведення 

камеральних перевірок визначає Кабінет Міністрів України.  

Формування і функціонування державних реєстрів здійснюється за рахунок 

державного бюджету. Проте допускається залучення й інших коштів, не заборонених 

законом. Наприклад, відповідно до статті 11 Закону України «Про Єдиний державний 

реєстр військовозобов’язаних» [12] фінансування «…діяльності щодо створення та 

функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, 

інших джерел, не заборонених законодавством». 

Держателями державних реєстрів є центральні органи виконавчої влади або інші 

державні органи. Наприклад, держателем Єдиного державного реєстру міжнародних 

організацій, членом яких є Україна, визначено Міністерство закордонних справ України 

як центральний орган виконавчої влади, а, наприклад, держателем Державного реєстру 

виборців України є Центральна виборча комісія – державний орган, який не належить до 

органів влади України. Деякі органи виконавчої влади та державні органи є держателями 

кількох державних реєстрів. Зокрема, Міністерство юстиції України є держателем таких  

державних реєстрів, як Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), Державний 

реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр актів цивільного стану громадян, 

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, а Національне агентство з 

питань запобігання корупції, що не належить до органів державної влади України, є 

держателем Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, та Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Залежно від завдань державного реєстру, обсягу інформації у ньому, 

складності та масштабності завдань із обробки та обміну інформацією в державних 

реєстрах, державні реєстри є електронними базами даних, автоматизованих 

інформаційних систем та автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних 

систем. Державні реєстри, у яких міститься невеликий обсяг інформації, як 

правило, є електронними базами даних. В окремих випадках база даних державного 

реєстру може бути в електронній і паперовій формах. Наприклад, відповідно до п.3 

розділу І «Загальні положення» Авіаційних правил України, Частина 43 «Правила 

реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», що затверджені наказом 

Державної авіаційної служби України від 5 лютого 2019 року №153 [15], Державний 

реєстр цивільних повітряних суден України – книга та електронна база даних, у яких 

ведеться поточний реєстр цивільних повітряних суден та безпілотних повітряних суден, 

зареєстрованих в Україні. 

У державних реєстрах, що мають великі обсяги інформації та виконують широкі 

функції, електронні бази даних є автоматизованими інформаційними системами. Наприклад, 

відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», Єдиний державний реєстр – єдина державна 

інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та 

надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські 

формування, що не мають статусу юридичної особи. Забезпечує роботу цієї автоматизованої 

інформаційної системи портал електронних сервісів – веб-сайт, організований як системне 

багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального 

доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності.  

У разі, якщо функціонування державного реєстру передбачає активну взаємодію з 

великими обсягами баз даних інших державних реєстрів або активний обмін значною 

кількістю інформації з іншими державними органами чи підпорядкованими 

територіальними органами держателя державного реєстру, електронні бази даних таких 

державних реєстрів є автоматизованими інформаційно-телекомунікаційними системами. 

Наприклад, відповідно до статті 1 Закону України «Про Єдиний державний реєстр 
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військовозобов’язаних» Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних – це 

автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, 

зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), 

створена для забезпечення військового обліку громадян України. Автоматизованою 

електронною інформаційно-телекомунікаційною системою є і Єдиний державний 

демографічний реєстр, що, відповідно до п.1 статті 4 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [13] є електронною інформаційно-

телекомунікаційною системою, що призначена для зберігання, захисту, обробки, 

використання та поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про 

документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру. 

Зазвичай, внесення відомостей до державного реєстру здійснюється шляхом 

державної реєстрації. Правова категорія «державна реєстрація» серед вітчизняних 

вчених, як і в законодавстві України, не має однозначного нормативного визначення. 

Аналізуючи наукові праці таких вчених як, зокрема, М. Гурковського [1], 

Т. Закупень [2], С. Лихачова [4], В. Тимощук [18] можна стверджувати, що на цей час 

існує декілька підходів щодо визначення суті правової категорії «державна реєстрація». 

М. Гурковський, як і багато інших учених, вважає державну реєстрацію 

адміністративною послугою. Він наголошує (стверджує), що «розбіжності в думках 

науковців обумовлені багатогранністю (багатоаспектністю) цього інституту» [1, с. 33]. 

Отже, будь-яка реєстрація – це облік, однак не будь-який облік є реєстрацією. 

Офіційність реєстраційного обліку забезпечують реєстри [1, с. 25]. Ознакою, що є 

основою розмежування категорій «реєстрація» та «облік», є правовстановлюючий 

характер. Тобто, характерною особливістю державних реєстрів є юридична значущість 

та законність даних, які знаходяться у реєстрі, що підтверджується певним документом. 

Наприклад, це може бути свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи чи 

фізичної особи-підприємця відповідно до сучасних вимог Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», що надає можливість здійснювати цим особам певну діяльність. У той же 

час у окремих випадках юридичну значущість та законність даних, що перебувають у 

реєстрі, підтверджується самим фактом перебування у реєстрі. Так, внесення медичного 

закладу до Державного реєстру акредитованих закладів охорони здоров’я  відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №765 «Про 

затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» [6] та наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року №739 «Про заходи 

щодо формування Державного реєстру закладів охорони здоров’я» [17] свідчить про 

офіційне визнання наявності в закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, 

певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання в ньому сучасних 

стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) 

працівників єдиним кваліфікаційним вимогам, а також цей медичний заклад має 

ліцензію на здійснення діяльності у галузі охорони здоров’я та пройшов акредитацію та 

має відповідну акредитаційну категорію – першу, другу або третю.  

Проте слід зазначити, що сама державна реєстрація об’єкту може не бути 

достатньою правовою підставою для внесення його до певного державного реєстру. 

Наприклад, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» державна 

реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, 

проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців із урахуванням особливостей, встановлених Законом України 

«Про банки і банківську діяльність». Уповноважена засновником особа подає документи 

для проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати 

банківську діяльність, після погодження Національним банком України статуту цієї особи. 

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана протягом 

року з дня державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі подати Національному 

банку України в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами 

Національного банку України, документи для отримання банківської ліцензії. 

Національний банк України вносить відомості про юридичну особу до Державного 

реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії. Тобто, 

внесення новоствореного банку до Єдиного державного реєстру не є достатньою 

підставою для внесення його до Державного реєстру банків. Внесення до цього реєстру 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://consultant.parus.ua/?doc=01AIN63D6A&abz=1NYFA
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можливе лише після отримання банком ліцензії на здійснення банківської діяльності. 

Юридична особа набуває статусу банку після реєстрації в Єдиному державному реєстрі, 

але право на здійснення банківської діяльності отримує виключно після отримання 

банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків. 

Порядок здійснення державної реєстрації відомостей стосовно об’єктів, що 

вносяться до державних реєстрів, визначається законодавцем або держателем 

державного реєстру. І підходи щодо цього різняться. Для прикладу розглянемо, хто 

може бути суб’єктом державної реєстрації. Як свідчить законодавча база у сфері 

державної реєстрації відомостей, що вносяться до державних реєстрів, в одному випадку 

це можуть бути держателі державних реєстрів, їх територіальні органи, державні 

реєстратори, нотаріуси, наприклад, Єдиний державний реєстр. В іншому випадку це 

можуть бути виключно держателі державних реєстрів. Такий підхід є характерним для 

галузевих реєстрів. Наприклад, державну реєстрацію географічних назв та внесення їх 

до Державного реєстру географічних назв здійснює держатель цього реєстру 

Держгеокадастр. Суб’єктом державної реєстрації відомостей, що подаються до Єдиного 

Державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, є декларант, який особисто подає документ до реєстру через 

мережу Інтернет у вигляді заповненої електронної форми у порядку, визначеному 

держателем реєстру. Таке декларування є обов’язковим. У разі відповідності з 

оформленням цього документу до вимог держателя, документ вноситься до реєстру. Уся 

відповідальність щодо достовірності даних, що містить документ, своєчасності його 

подання та реєстрації покладається на декларанта. Вичерпний перелік суб’єктів 

декларування визначено у Законі України «Про запобігання корупції». 

Водночас державні реєстри в окремих випадках формуються не шляхом здійснення 

державної реєстрації відомостей щодо об’єкту, а шляхом внесення до державного реєстру 

відомостей про об’єкти певного правового статусу на підставі вимог нормативних актів. 

Наприклад, формування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних органи 

ведення Реєстру здійснюють шляхом внесення даних про військовозобов’язаних та 

призовників до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних на підставі вимог 

Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних». Внесення до 

цього державного реєстру не потребує згоди особи, дані про яку вносяться до реєстру, на 

обробку їх персональних даних для цілей Реєстру. Таким же чином здійснюється 

формування і Державного реєстру виборців. Відомості про об’єкти, що вносяться до 

державного реєстру, суб’єктам ведення державного реєстру у таких випадках надають, як 

правило, відповідні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, інші державні 

органи в межах своєї компетенції. 

Незважаючи на досить значну кількість державних реєстрів, що регулюють певні 

суспільні відносини в різних сферах життєдіяльності, формування державних реєстрів 

здійснюється за певними принципами, що сформульовані в Конституції України, 

законах України, регулюючих питання формування та функціонування державних 

реєстрів, нормативних та розпорядчих актах органів державної влади щодо формування 

та функціонування відповідних державних реєстрів. Умовно ці принципи можна 

розділити на три групи. До першої групи доцільно, на наш погляд, віднести 

основоположні принципи організації та здійснення діяльності, визначені Конституцією 

України, і які поширюються на всі види суспільної діяльності, у тому числі й щодо 

формування та ведення державних реєстрів: принцип забезпечення прав і свобод 

людини; принцип законності; принцип узгодженості з чинними міжнародними 

договорами; принцип забезпечення  суб’єктів права власності рівності перед законом. 

До другої групи, зокрема, доцільно віднести принципи, що стосуються організації та 

здійснення діяльності саме у сфері державних реєстрів: принцип обов’язковості 

державної реєстрації (внесення до державного реєстру) відомостей про об’єкти, що 

мають бути внесені до державного реєстру; принцип настання юридичних наслідків для 

об’єктів, відомості щодо яких унесені до державного реєстру або виключені з нього; 

принцип внесення до державного реєстру або виключення з нього лише відповідно до 

порядку та правил і на підставі документів, законодавчо або нормативно визначених; 

принцип відкритості та доступності відомостей у державних реєстрах у межах 

визначених законодавчими або нормативними актами; принцип єдності методології 

державної реєстрації відомостей, що вносяться до державних реєстрів; принцип 

об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у державному реєстрі; принцип 
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захищеності інформації, що міститься у реєстрі; принцип постійності ведення 

державного реєстру та поновлюваності відомостей державного реєстру; принцип 

однократності внесення відомостей про об’єкт державної реєстрації до державного 

реєстру. До третьої групи  доцільно віднести принципи, які стосуються формування 

окремих державних реєстрів. Наприклад, Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено принцип одночасності 

вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва та 

державної реєстрації прав (внесення до державного реєстру). 

Висновки. Визначаючи сутнісні особливості державних реєстрів в Україні, слід 

зазначити, що державні реєстри – це електронні автоматизовані бази даних, що у юридично 

визначених випадках ведуться і у паперовому вигляді, або інформаційні телекомунікаційні 

системи, з певною моделлю побудови та доступу до даних, які формуються і функціонують 

за рахунок державного бюджету або інших, не заборонених законом джерел фінансування, 

органами державної влади та іншими державними органами за відповідними законодавчо 

визначеними принципами побудови та функціонування. Метою створення державних 

реєстрів є правове регулювання певних суспільних відносин у відповідних сферах 

життєдіяльності держави. Формування та функціонування державних реєстрів здійснюється 

в межах правової форми діяльності державних органів та у порядку, визначеному в 

законодавчих та нормативних актах, що стали підставою для формування та функціонування 

державного реєстру. Формування державних реєстрів здійснюється шляхом державної 

реєстрації відомостей щодо об’єкту реєстрації уповноваженими органами центральної 

виконавчої влади або іншими державними органами, що є функціональним напрямком 

діяльності цих органів, або у іншому законодавчо визначеному порядку. Внесення до 

державного реєстру відомостей про об’єкт або вилучення відомостей про об’єкт з 

державного реєстру тягне за собою певні юридичні наслідки. 
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ABSTRACT 

Maksym Pryshedko. Some issues of essential features of state registers of Ukraine: 

administrative and legal aspect. The article represents some results of the general theoretical study of 

the essential features of the state registers of Ukraine. State registers are considered as a legal means of 

regulating public relations by the state. Their main essential features and principles of their formation and 

functioning, role and place in the system of legal institutions of the state are determined. 

The main purpose of creating state registers is the legal regulation of public relations in the 

relevant spheres of state life, the relationship between the state and the citizen, ensuring the provision of 

quality administrative services by the state, providing public authorities and other local governments with 

the necessary information to make optimal management decisions. 

The legal basis of state registers are legislative acts, decrees of the President of Ukraine, 

resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine and normative acts of central executive bodies. 

Activities for the formation and maintenance of state registers are carried out within the legal field 

defined by the Constitution, laws of Ukraine and other regulations. The legal basis is an integral part of 

the organizational and legal framework for ensuring the formation of state registers, which regulates the 

activities for the formation of state registers and its directions, determines the principles of activity and 

construction of administrative and legal regulation, object of legal regulation, definition of subjects of 

formation of state registers, their tasks, functions and powers, definition of other participants in the field 

of formation of state registers, their rights and duties, functions and powers, etc. It is established that the 

formation and functioning of state registers is carried out within a certain legal form. The main types of 

legal forms of state activity in the field of formation of state registers are determined, in particular, 

constituent, law-making, law-enforcement, control, as well as their inherent features: the activity is 

carried out exclusively by the authorized bodies of the state, their officials; carrying out legal transactions 

defined by laws and regulations; consolidation of results of activity in the corresponding official 

procedural documents having the form established by the law. 

The main essential features of state registers in Ukraine are their legal basis, the formation and 

operation of state registers within the relevant legal forms by authorized state bodies (holders of registers) 

according to legally defined principles. The formation and functioning of state registers is carried out in 

the manner and manner prescribed by law, and the introduction of information into the state register or its 

exclusion from it has certain legal consequences. 

Keywords: state register, state registration, database, automated information system, automated 

information and telecommunication system, principles of formation of state registers, legal form of state 

activity, legal basis of state registers, legal significance of state register data. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕОБХІДНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Здійснено аналіз правових засад та практики реалізації положень вітчизняного 

законодавства та законодавства окремих зарубіжних країн щодо підстав та процедур примусового 

відчуження земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності та 

виокремлено  можливості його впровадження в Україні. 

Ключові слова: примусове відчуження земельної ділянки для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності, правове регулювання в законодавстві України і зарубіжних 

країн, впровадження зарубіжного досвіду. 

 

Постановка проблеми. Адміністративно-правові засади примусового відчуження 

майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності закладені в статті 41 

Конституції України, в якій визначено що «примусове відчуження об'єктів права 
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