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Анотація
Ховякова Ю. Ю.

Відносини у сфері державної реєстрації юридичних

осіб. – Рукопис.
Магістерська робота рівня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 081
“Право”. – Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Факультет соціології і
права. Кафедра господарського та адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську роботу присвячено дослідженню державній реєстрації
юридичних осіб. Проведено ретроспективний аналіз сутності юридичної
особи, також було досліджено проведення державної реєстрації юридичних
осіб; досліджено зміни до установчих документів та внесення відомостей
про юридичну особу,які містяться в державному реєстрі; розкрито поняття
про Єдиний державний реєстр; охарактерезовано відомості про державний
реєстр; визначено проблеми державної реєстрації юридичної особи у зв’язку
з

його

ліквідацією;

охарактерезовано

особливості

перспективи

вдосконалення державної реєстрації.
Ключові слова: Юридична особа, державна реєстрація юридичних
осіб, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ,суб’єкти державної
реєстрації юридичних осіб.

Аннотация
Ховякова Ю. Ю. Отношения в сфере государственной регистрации
юридических лиц. - Рукопись.
Магистерская работа уровня высшего образования "магистр" по
специальности 081 "Право".

- Национальный технический университет

Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Факультет

социологии

и

права.

Кафедра

хозяйственного

и

административного права. Киев, 2017.
Магистерская

работа

посвящена исследованию государственной регистрации юридических лиц.
Проведен ретроспективный анализ сущности юридического лица, также
было исследовано проведения государственной регистрации юридических
лиц;

исследованы изменения в учредительные документы и внесения

сведений о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре;
раскрыто понятие о Едином государственном реестре;
сведения

о

государственном

реестре;

охарактерезовано

определены

проблемы

государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией;
охарактерезовано

особенности

государственной регистрации.

перспективы

совершенствования
Ключевые слова:

Юридическое лицо, государственная регистрация юридических лиц, Единый
государственный реестр юридических лиц, субъекты государственной
регистрации юридических лиц.

Annotation
Khovyakova Yuliya . Relationships in the Field of State Registration of Legal
Entities. – Manuscript.
Higher Education Graduate Degree – Master of Laws Thesis (Speciality
Code 081 and Speciality Name “Laws”). – National Technical University of
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Faculty of Sociology and
Law. Department of Economic and Administrative Law. Kyiv, 2017.
The Master’s Thesis addresses the state registration of legal entities. A lookback analysis of the essence of a legal entity has been performed; the procedure of
incorporation of legal entities has been studied; the procedure of making
amendments in constituent documents and entering details of a legal entity, which
are included in the state register, has been investigated; the notion of the Unified
State Register has been clarified; information on the state register has been
described; the problems a legal entity encounters during its liquidation have been
discussed; some special features of potential improvement of the state registration
have been addressed.
Keywords: legal entity, state registration of legal entities, Unified State
Register of Legal Entities, legal entity state registration authorities.
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