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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ РОЗВИТКУ  
ТОРГОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ 

 
Розглянуто легалізацію суб’єктів підприємницької діяльності в іс-
торико-правовому контексті розвитку торгового права в Україні 
та світі. Досліджено розвиток процедур легалізації суб’єктів підп-
риємництва у різні соціально-економічні формації. Визначено, що 
процедури легалізації суб’єктів підприємництва існували на різних 
етапах розвитку торгового права, але відрізнялися своєю формою. 
Перший досвід легалізації, як комплексу процедур, що направлений 
на виникнення правового статусу торгового суб’єкта, був відомий 
ще з часів Римської імперії. 
Зроблено висновок, що остаточне формування відносин легалізації 
суб’єктів підприємництва, з урахуванням економічних прав людини, 
стає можливим лише із розвитком демократично-правової думки в 
світі та в Україні. 
 
Ключові слова: легалізація, легалізація суб’єктів підприємницької ді-
яльності, торгове право, господарське право, правовий статус, дер-
жавна реєстрація, ліцензування, Римське право, економічні права 
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We consider the legalization of entrepreneurs in the historical and legal 
context of commercial law in Ukraine and the world. Studied the 
development of procedures for legalizing business entities in different 
socio-economic formations. Determined that the legalization entities 
existed at various stages of development of commercial law, but different 
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in form. The first experience of legalization, as a set of procedures aimed 
at the emergence of the legal status of the trading entity, has been known 
since Roman times.  
It is concluded that the final legalization of relations business entities, 
taking into account economic rights is possible only with the development 
of democratic and legal thought in the world and in Ukraine. 
 
Keywords: legalization, legalization of businesses, law of trade, 
commercial law, legal status, state registration, licensing, Roman law, 
economic rights. 

 
Постановка проблеми та ступінь дослідженості теми. Ви-

вчення історичного досвіду легалізації суб’єктів підприємницької 
діяльності та її процедур в умовах сучасних ринкових реформ, 
можливостей запозичення позитивного історичного досвіду задля 
вдосконалення правового регулювання даних відносин стає 
об’єктивною потребою. 

Теоретико-правовим підґрунтям вивчення даної тематики ста-
ли роботи В.Б. Авер’янова, О.Ф Андрійко, Д.К. Лаврент’єва, 
А.А. Попова, Н.О. Саніахметової, А. Ф. Федорова, А. М. Феме-
лиди, Г.Ф. Шершеневича та інших, проте історичному аспекту 
легалізації суб’єктів підприємництва в юридичній літературі 
приділено мало уваги. 

Мета і завдання дослідження. Розробка теоретико-правових і 
практичних висновків і рекомендацій щодо вдосконалення дер-
жавного управління легалізацією суб’єктів підприємницької дія-
льності через використання позитивного історичного досвіду. За-
вдання, направлене на історико-правових аналіз правового 
регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємництва в то-
рговому праві окремих європейських країн та України забезпе-
чить досягнення поставленої мети. 

Слід зазначити, що явище легалізації суб’єктів підприємниць-
кої діяльності [1, с.76] в історичному контексті необхідно розгля-
дати як метод регулювання торговельної діяльності, яка була пе-
рвинною формою існування підприємництва. 

У контексті ретроспективного правового аналізу необхідно 
шукати походження історичного розвитку легалізації суб’єктів 
підприємницької діяльності (торгівлі) ще у римському праві. 

Давньоримська держава з часів свого виникнення (754–753 рр. 
до н. е.) до занепаду (476 р. н. е.) була рабовласницькою, що 
впливало на характер всіх інших соціально-економічних відно-
син [2, с. 62]. 
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У Стародавньому Римі не було таких класичних процедур ле-
галізації, як державна реєстрація, отримання ліцензії, інших до-
звільних документів, із чим сьогодні науковці й пов’язують лега-
лізацію суб’єкта підприємницької діяльності. Але подібні соці-
ально-економічні відносини мали місце і були пов’язані із ство-
ренням та існуванням юридичних осіб та індивідуальним стату-
сом певних громадян, що мали право займатися торговельною ді-
яльністю. Поділ людей на рабів і рабовласників вирішував 
питання правосуб’єктності (caput) останніх.Суб’єктами права мо-
гли називатись лише вільні люди, раби ж, у свою чергу, були 
знаряддям праці, що вміє говорити (instrumentumvocale). 

Тобто раби були засобами виробництва, якими мали право ро-
зпоряджатись вільні люди. Проте не всі вільні люди мали одна-
ковий правовий статус. Правоздатність і дієздатність вільних лю-
дей залежала від трьох станів (статусів): свободи, громадянства і 
сімейного стану. 

Вільні люди за статусом своєї свободи утворювали п’ять груп: 
римські громадяни, латини, перегріни, вільновідпущеники і ко-
лони [3, с. 274–286]. Найбільший обсяг правоздатності та дієзда-
тності мали римські громадяни. Правоздатність у Стародавньому 
Римі передбачала: право брати шлюб з римською громадянкою і 
створювати римську сім’ю; право бути власником будь-якого 
майна; право здійснювати будь-які цивільно-правові право чини, 
бути спадкоємцем і спадкодавцем.  

Окрім норм права, які встановлювали правовий статус окре-
мих категорій осіб, у Римському праві були й правові документи, 
що визначали сутність юридичних осіб та право на їх створення. 
Так, Закон ХII таблиць (D. 47, 22, 4) встановлював свободу при-
ватних асоціацій, визначаючи, що їх статути не мають заперечу-
вати закону. На нашу думку, ця норма витікає із закону Солона, 
текст якого перераховує як давні, так і відомі в сучасну епоху ви-
ди колегій: сільські общини (pagi), об’єднання воїнів і співтрапе-
зників (curiales, soldates), релігійні та похоронні союзи, а також 
виробничі та торгові корпорації [4, с. 297–298]. 

Отже, в Стародавньому Римі були відносини подібні до тих, 
що зараз ми розглядаємо як легалізацію суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. В основному, право на зайняття підприємницькою 
діяльністю та її характер залежали від визначення статусу підп-
риємця (торговця) чи статуту юридичної особи. Звичайно, такий 
стан справ не сприяв розвитку рівних прав на здійснення підпри-
ємницької діяльності в сучасному її розумінні. Проте, закон уже 
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розрізняв правовий статус фізичних осіб і юридичних осіб і вка-
зував на обов’язковість існування внутрішнього статуту колегії. 
Із цього можна зробити висновок про те, що інститут легалізації 
суб’єктів підприємницької діяльності має давні витоки і почав 
свій розвиток ще з римського права. 

Започатковувати загальний порядок виникнення суб’єкта під-
приємництва, що передбачав би державну реєстрацію, отримання 
ліцензії, сертифікату не було потреби, оскільки право на зайняття 
підприємництвом не було загальнодоступним і залежало від ста-
тусу громадянина від народження. 

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності як обов’яз-
кова процедура, направлена на отримання необхідного статусу 
для участі в господарських правовідносинах, стала можливою 
лише із демократизацією суспільства та подальшим розвитком 
торгівлі. 

Торгівля є найпоширенішим заняттям людини з давніх часів 
[5, с. 4]. Під «торгівлею» людина розуміє настільки багато проявів 
господарської діяльності, що дуже тяжко знайти якесь інше визна-
чення, що вдало би пояснило всі ці явища [6, с. 1]. 

Історично у розвинутих країнах Європи сформувалось два ос-
новних підходи щодо правового регулювання діяльності суб’єк-
тів торгівлі, які трансформувалися в подальшому у різні правові 
системи. 

У Франції, Італії, Іспанії, Німеччині та в деяких інших країнах 
існує так звана дуалістична система приватного права, в якій тор-
гове право склалось як відокремлена галузь права та мала власні 
джерела правового регулювання. 

В Англії, США та в інших країнах англосаксонського типу 
правової сім’ї майнові та немайнові відносини регулюються ок-
ремими правовими нормами. 

Стає очевидним, що поняття «легалізація суб’єктів підприєм-
ницької діяльності» слід вивчати в історичному становленні такої 
галузі права, як торгове право, адже легалізація суб’єктів підпри-
ємництва визначає статус суб’єктів, що займаються господарсь-
кою діяльністю, яка в історичному контексті ототожнюється із 
торговою діяльністю. 

В Україні правове регулювання торгової (комерційної) діяль-
ності також має давні історичні традиції. 

Відомо, що вже в «Руській правді» були задіяні специфічні 
механізми правового регулювання торгових відносин. Основою 
регулювання торгових відносин і відправним пунктом був розви-
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ток феодальних землеволодінь. Основними джерелами феодаль-
ного права у сфері торгових відносин були норми звичаєвого 
права, які частково описані у літописах, внутрішніх нормативно-
правових актах, таких як «Устав і закон Руський», «Руська прав-
да», устави та уроки князів. Вже в «Уставі і законі Руському», що 
вважається раннім прототипом «Руської правди», всі соціально-
економічні відносини, в тому числі й торговельні, розглядалися з 
позиції суспільно-політичного ладу і залежали від суспільного 
стану їх учасників [7, с. 143–144].  

Окреме значення для дослідження розвитку відносин легалі-
зації суб’єктів підприємницької діяльності має вивчення міжна-
родних договорів давньої Русі із Візантією. Вони регулювали то-
рговельні відносини, визначаючи коло прав, якими користуються 
руські купці у Візантії [8, с. 72]. 

Відносини легалізації суб’єктів підприємницької діяльності 
Давньої Русі мали в своїй основі феодальні принципи, ґрунтува-
лись на соціальному становищі учасників і регулювались окре-
мими нормативно-правовими актами внутрішнього та міжнарод-
ного характеру. 

Щодо юридичних осіб — суб’єктів господарювання, то перші 
згадки про торговельні підприємства містяться в нормах Руської 
Правди. 

На основі тексту статті даного джерела про торговий займ [9, 
с. 56], можна зробити висновок, що тоді вже існували підприємс-
тва у формі юридичних осіб, і вони мали статус, відмінний від 
індивідуальних торговців, оскільки про них окремо йдеться в 
правилах займу. Очевидно, що існувала певна процедура, що на-
діляла об’єднання торговців статусом підприємства. Також мож-
на говорити про існування особливих юридичних осіб у Давній 
Русі, що були наділені певними господарськими та торговельни-
ми функціями та мали відокремлений статус і привілеї. Такими 
прототипами юридичних осіб були двори князя на чолі із самим 
князем. До тогож діяла система посадництва [10, с. 20], заснована 
на відносинах сюзеренітету — васалітету, що передбачала наді-
лення тисяцьких, соцьких, десяцьких князя на відповідних тери-
торіях торговельно-поліцейськими функціями [8, с. 58–59].  

Ще одним особливим суб’єктом підприємницьких відносин на 
Русі була церква, яка в сучасному розумінні була юридичною 
особою, що володіла землями та залежним людом [11, с. 76–87]. 

Наступним етапом правового регулювання та становлення ві-
дносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Украї-
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ні є період Литовсько-Руської доби та Речі Посполитої. Специфі-
ка правового регулювання торгових відносин вказаної доби за-
свідчена документами збірника нормативно-правових актів «Тор-
гівля на Україні, XIV — середина XVII століття: Волинь і 
Наддніпрянщина» [12]. 

В основному, торгівля регламентувалась з метою запровадити 
певний протекціонізм на користь місцевого купецтва. Значний 
вплив на торгові відносини справляли митна система, складське 
право (полягало в тому, що купці мали зупинятися у складських 
містах (за часів Великого Князівства Литовського, такими міста-
ми були Київ і Луцьк [13, с. 125]) і дорожній примус.  

Досліджуючи сутність складського права, можна стверджува-
ти, що право на торгівлю мали лише певні верстви населення. Це 
були купці та шляхта [12, с. 342].  

Цікавим історичним досвідом, з точки зору правового оформ-
лення явища легалізації суб’єктів підприємництва, є досвід Укра-
їни в складі Російської імперії, з кінця XVIII ст. — до початку 
XX ст. [14]. 

У царській Росії прийнято було розглядати окремо торгове й 
цивільне право.  

Про таку правову традицію писали Г.Ф. Шершеневич,  
П.П. Цитович, А.Ф.  Федоров, Д.К. Лаврент’єв, А. І. Камінка. 

У торговому праві дореволюційної Російської імперії поняття 
«комерція» прийнято було розглядати виключно як посередниць-
ку діяльність між виробником і споживачем [15]. Виходячи із та-
кого підходу, формувалися й принципи правового статусу торго-
вця, який тісно пов’язаний із поняттям легалізації суб’єктів 
підприємницької діяльності, що ми довели на прикладі вивчення 
положень римського права.  

Г.Ф. Шершеневич у курсі торгового права приділяє цьому пи-
танню серйозну увагу. Він розглядає статус суб’єктів торгових 
(комерційних) відносин у контексті цивільного права. Вчений 
представляє нам види суб’єктів торгівлі, які існували за тих часів: 
1) купці; 2) неповнолітні особи; 3) заміжня жінка; 4) торгове під-
приємство; 5) торгове товариство, що в свою чергу поділялось 
на: артільне товариство; повне товариство; товариство на довірі; 
акціонерне товариство. 

Так, проводячи паралелі в статусі сучасної фізичної особи — 
підприємця та тодішнього купця, цікавим є досвід вирішення пи-
тання щодо систематичності здійснення торгових операцій, за кі-
лькістю чи обсягами яких особу можна визначити підприємцем і 
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встановити момент, з якого вона має сплачувати податки з торго-
вельної діяльності. 

В сучасних умовах питання визначення статусу має важливе 
значення, адже у випадку, якщо громадянин без проходження 
особливої процедури — легалізації, буде займатися підприємни-
цтвом, то його дії можна кваліфікувати за Кримінальним кодек-
сом України як порушення порядку зайняття господарською та 
банківською діяльністю [16]. 

Г.Ф. Шершеневич розглядає купця як особу, яка, по-перше, 
займається виробництвом торгових угод у вигляді промислу від 
свого імені, по-друге, заняття торгівлею має складати промисел 
для особи [17, с. 61]. 

Під промислом учений розглядає діяльність, яка направлена 
на придбання матеріальних засобів за рахунок постійного занят-
тя. Ця діяльність розрахована на невизначену (підкреслимо, не-
визначену) кількість актів, які складають джерело доходу. Випа-
дкового, та, навіть, повторного акту, який має відношення до 
торгівлі, замало для того, щоб вважати особу такою, що займа-
ється торгівлею. 

Учений робить висновок, що головним критерієм у визначенні 
статусу торгового суб’єкта виступає намір особи займатись та-
кою діяльністю. 

Такий висновок можна використовувати і в сучасній судовій 
практиці [18, с. 5]. 

У часи царської Росії купцями мали право називатися лише ті, 
хто були внесені у спеціальний реєстр — inmatricula [17, с. 62]. 

Крім того, вже наприкінці ХІХ ст. існувала думка, що на від-
міну від суб’єкта цивільного права, торговець (так називалися 
особи, що здійснювали підприємницьку діяльність) мав особливі 
риси статусу — місцезнаходження (заклад), яке не завжди могло 
співпадати із його цивільним місцем проживання (маєтком); ін-
шим комплексом обов’язків, які не знали звичайні громадяни: 
мав особливі обов’язки — обов’язок тримати торгову книгу: мав 
окремий обсяг відповідальності. 

Тобто, можна передбачити те, що існувала певна процедура, 
за допомогою якої цивільна особа набувала іншого статусу — 
статусу торговця. За правовими характеристиками така процеду-
ра збігається із сучасною легалізацією суб’єктів підприємницької 
діяльності. За допомогою такої процедури держава регулювала 
кількість торгових суб’єктів, одночасно встановлюючи їх статус. 
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Назва «купець» закріпилась за тими, хто торгує, ще за часів 
«Руської правди». Існувало кілька різновидів назви — «купець», 
«купчина», що походить із давньогрецької мови із відповідного 
по змісту слова «Kopman», сьогодні «Kaufmann» [19, с. 5]. 

Окрім індивідуального підприємця — торговця, існували й 
юридичні особи. У зв’язку із чим вартоз’ясувати природу такого 
явища як «фірма». Поняття «фірма» корелює із сучасним понят-
тям «найменування» суб’єкта господарювання. В сучасному 
українському законодавстві поняття «фірма» не існує, воно замі-
нене на поняття «найменування юридичної особи» [20]. Але суть 
їх дуже схожа. 

«Фірма» була назвою торгового підприємства, як відокремле-
ного приватного господарства. «Фірма» мала своєю ціллю інди-
відуалізувати підприємство подібно до того, як ім’я та прізвище 
індивідуалізує людину [17, с. 75]. 

Відповідно до законодавства царської Росії «фірма» підпри-
ємства, яке належить одному купцю мала співпадати з його прі-
звищем [17, с. 77], що мало суттєве значення для судової практи-
ки, оскільки на практиці плутали фірму із підприємством, та 
фірму і правління.  

В сучасних умовах «найменування юридичної особи» також 
виконує важливу інформативну функцію, оскільки, зміна найме-
нування юридичної особи чи імені фізичної особи — підприємця 
тягне за особою необхідність державної реєстрації змін у базі 
єдиного державного реєстру [20].  

Г.Ф. Шершеневич вказує на необхідність таких умов виник-
нення суб’єктаторгівлі, як письмова форма та реєстрація. Вчений 
не пояснює, що значить письмова форма, але, в контексті, можна 
здогадатись, що він має на увазі документи, які відіграють роль 
установчих [17, с. 106]. 

Процедуру легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в 
праві дореволюційної Росії можна розглянути на прикладі пов-
них товариств, оскільки процес їх створення показує необхідність 
процедури легалізації не лише для забезпечення інтересів держа-
ви, а й демонструє, що легалізація необхідна самим учасникам 
торгівлі [21]. 

Отже, для легалізації такого товариства суттєвими є два мо-
менти: а) момент згоди, який встановлює обов’язки між «това-
ришами»; б) момент оголошення, який встановлює юридичну 
особу — товариство, суб’єктом торгівлі [17, с. 335].  
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Із цього можна зробити висновок, що вже в праві царської Ро-
сії, легалізація суб’єкта торговельної діяльності поділялась на два 
етапи: внутрішній — оформлення угоди про створення підприєм-
ства та зовнішній, який відбувався з моменту представлення ви-
писки із угоди про створення підприємства його учасниками у 
купецькі управи великих міст, таких як Санкт-Петербург, Москва 
та Одеса [17, с. 335]. 

Основним негативним аспектом легалізації суб’єктів торгівлі, 
що відбувалась у зазначених купецьких управах, було те, що 
управи не мали спеціальних торгових книг, в яких би системати-
зовано було подано інформацію. 

Що ж до такої процедури, як ліцензування, А.Ф. Федоров за-
значав, що за часів Російської імперії у відповідності з Додатко-
вою постановою про устрій гільдій і торгівлю інших станів 1824 
року торгівля поділялась на ту, яка здійснювалась за свідоцтвами, 
за які необхідно було сплатити, та на вільну (без свідоцтв), яка 
мала характер, по суті, не торгівлі, а продажу виробниками своїх 
продуктів [22 с. 74]. 

Приходимо до висновку, що легалізацію суб’єктів підприєм-
ницької діяльності не можна сприймати окремо від державної ре-
гуляторної політики та розвитку демократії. 

Крім того, багато авторів пов’язують виникнення та розвиток 
легалізації суб’єктів підприємницької діяльності не тільки із де-
мократією, але й, перш за все, із розвитком ринкових відносин. 
Так пожвавлення комерційного обороту у радянський Росії пері-
оду НЕПу супроводжувалося введенням у 1925 році інституту 
торгової реєстрації, а посилення державної монополії на госпо-
дарське життя — його скасуванням [23, с. 11]. 

У країнах колишнього Радянського Союзу діяльність, пов’яза-
на із отриманням прибутку, всіляко переслідувалася, вважалась 
незаконною, аморальною. 

Про торгівлю говорили лише в контексті розвитку народного 
господарства. Так, скажімо, у статистичних щорічниках доби Ра-
дянського Союзу вживається словосполучення «народне госпо-
дарство» [24—26]. В них абсолютно не містилось інформації що-
до процесу розвитку підприємництва, реструктуризації еконо-
міки, реєстрації суб’єктів підприємництва тощо. Очевидно від 
цього в Україні й досі зберігається лексична традиція, яка посту-
пово переросла у правову, називати підприємництво або торгів-
лю господарською діяльністю, що підтверджують норми Госпо-
дарського кодексу України. 
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Можна зробити висновок, що якщо б в історії України був 
відсутній період тоталітарного радянського втручання держави у 
правове регулювання торгових (комерційних) відносин, можли-
во, сьогодні в Україні було би створено дієву, історично дозрілу 
дуалістичну систему правового регулювання підприємницьких 
(торгових відносин) через відносини легалізації суб’єктів підпри-
ємництва, що наблизило б українську систему права до права 
країн Європейської Союзу, де сферу підприємницьких відносин 
регулюють норми цивільного та торгового права. З розвитком 
ринкових відносин та історико-правової думки абсолютно реаль-
ним вдається майбутній перегляд доктрини національного госпо-
дарського права з урахуванням позитивного досвіду та традицій 
торгового права. 
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ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ  
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

 
У статті проаналізовано деякі питання, пов’язані з поняттям гос-
подарського договору, укладенням господарського договору та 
сферою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виявлено 
необхідність у дослідженні особливостей господарських договорів 
та їх укладення у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катаст-
рофи та сформульовано висновки. 
 
Ключові слова: договір, господарський договір, сфера ліквідації нас-
лідків Чорнобильської катастрофи, господарський договір у сфері лік-
відації наслідків Чорнобильської катастрофи. 
 
This article analyzes some issues relating to the definition of economic 
treaty, the signing of the treaty and the area of eliminating the 
consequences of the Chernobyl disaster. And this is necessery to 
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