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А
наліз власного досвіду у сфері дер:,ка~
ного регулювання господарсько~ щ

яльності в Україні та світових тен
денцій свідчить, що у процесі економічного 
розвитку нашої держави саме підприємниц
тво є одним із 11айважливіших чинників 
соuіаль110-еко11омічпого прогресу суспільст
ва. Але ряд негативних чинників гальмують 
розвнток підприємницьких відносин в Ук
раїні, отже, й зростання економіки в цілому. 
Перш за все це недосконалий механізм уп
равління у сфері підприємництва . 

У механізм і державного регулювання еко

номіки на сучасному етапі широко застосову
ються різні адміністрат11вні засоби , до яких 
відноситься і легалізація правоздатності під
приємства. Вона (легалізація) й досі залиша
ється проблематичною для майбутнього суб'єк
та nідnр11ємництва, оскільки механізм її здійс
нення є нерозвинутим, а тому й недосконалим. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб роз
крити зв'язок явища <З<легалізації» із підпри
ємницькою діяльністю через аналіз вза
ємовідносин держави та підприємця, з'ясу
вати їх взаємозалежність, обrрунтувати не
обхідність процедури <З<Легалізації» суб'єк
та підприємництва та виявити організацій
но-правове значення цієї процедури для 
підприємця та суспільства. 

Серед ос1rов1111х факторів, що гальмують 
розвиток підприємшщтва в Україні, слід на
звати такі 11егат11 вні фактори, як недосконалий 
меха нізм .nержавного регулювання, неста
більність економіюr, корупція, злочинність, 
неефективність податкової політики тощо. 
Майже всі наведені фактори мають адмініст
ративне коріння. Вони так чи інакше пов'яза
ні із недосконалим державним управлінням, 

до речі, не тільки в економічній сфері. 
Зазначене частково зумовлене тим, що на 

сього.nнішній де11ь в Україні, на жаль, ще не 
змінено принципово неправильний підхід до 
взаємодії між державою і підприємствами. 
Якщо коротко охарактеризувати нинішній 
стан речей, то це виглядає так: підприєм

ствам можна робити тільки те, що дозволено 
державою (отримувати ліцензії та дозволи, 
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сертифікувати продукцію, укладатися у кво
ти тощо), а не нt1впаки, як ue повн1шо бути в 
класичнШ схемі такої взаємодії , коm1 підпри
ємство може робити все, крім того, що забо
ронено законом. Саме такий (класичний) 
принцип діє в усіх без винятку розвинутих 
країнах світуt. 
Методи державного реrулювюшя еконо

міки - це способи впшrву держав11 через зако
нодавчі та в11ко11авчі органи 11а сферу підпр11-
єм11ицтва , інфраструктуру р1111ку2. І. Миха
сюк класифікує їх на 4 вид11 : адміністратив
ні, економічні , донорські, протекціоністські . 

Кожний спосіб реалізується через низку інст
рументів - еко1юміч1шх, адміністративних, 

і11ституцій11их, соuіально-лсихологіч1шхз. 
Легалізацію правоздатності підприсмців 

відносять до адміністрат11в1111х заходів, ос
кільки вона полягає у державній реєстрації, 
видачі ліцензій, отриманні п<'ітентів, сертнфі
кації, стандартизації тощо, тобто у процеду
рах, які встановлені нормативно, є обов'язко
вими для підприємця та реалізуються через 
діяльність державних органів. 

Що стосується легал із<'tції, то науковці не 
дійшли єдиної думки щодо розуміння сут
ності та ролі цього явища у лроцесі держав
ного регулювання еко~-rоміки. 

Згідно із Словником юридич1111х термінів 
слово <З<легалізація» походить від англійсько
го <З< l egalize• - узаконювати. У правовому ас
пекті <З<легал ізація» розглядається як підтвер

дження державою законності входження 
суб'єктів у відносин11 у сфері підприємниц
тва4. Легалізацію правоздатності суб'єкта 
можна сприймати як одну із основн11х та обо
в'язкових умов здійснення підприємницької 
діяльності суб'єктом економіки (ст. 55 Гос
подарського кодексу (далі - ГК) України). 

В. Мамутов у своїх працях уникає термі
на <З<легалізація», а вживає термін «створення 
підприємства», тобто розглядає цей процес 

ІJ(редісов В. За текстом в11сту11у на засі11а1111і 
1<ру1·1юго столу 11 Мистецтво 6із11ссу n Украї11і. -
2001. - 26 трав11я . 

2Держав11е рс1·утооа11ш1 с1<0 1юмію1 І За pe/l. 
І . Р. Михасюка. - К., 2000. - С. 23. 

зта.м само. - С. 24 
4Са11іах.метооа Н. А . Пію1р11см111щь1<с npano ІJ 

111па 1111ях та оі111юоі11ях. - Х., 2001 . С. 33. 
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окрім наявності дозволу держави: виробниц

тво і торгівля наркотичними засобами , 

торгівля людьми, вироблення та збут зброї. 

На перелічені «товари» у суспільстві завжди 

був і буде неабиякий попит. А основний за

кон економіки - попит і пропозиція. 

Отже, легалізація діяльності підприємця, 

зокрема державна реєстрація, все ж мають 

суттєве значення для забезпечення інтересів 

держави, отже, й суспільства. 

На нашу думку, легалізацію можна порів

няти з лющюгом, який пов'язує вже не суспіль

ство й інструменти підприємництва, а підпри

ємця, суспільство та державу. Ію.uими слова

ми, легалізація знаходиться на межі інтересів 

трьох суб'єктів. І на етапі створення нового су

б'єкта господарювання легалізація є засобом 

для викона~ш:я обов'язків усіх сторін та інстру

ментом для забсзnеч.еюrя прав зазначених трьох 

одию1ць: держави, суспільства та підприємця. 

Викладене дозволяє зробити висновок: 

легалізація є сукупністю організаційио-право

вих дій з боку .майбутиього суб'єкта підпри-

6).muцтва та уповпова:же~tих оргаиів влади, 
що контролюється та забезпечується дер

жавою в котпексті політики дер:нса81t0го ре
гулюваин..я підприємиицьких відuосии із ме

тою забезпечення іитересів підприє;,щів і 

суспільства в цілому. 

Від1t0сuиа.ми легалізації є відносини , що 

складаються у сфері організаційно-правової 

діяльності як засновників (засновника) 

підприємства, так і уповноважених держав

них органів, спрямовані на створення нового 

суб'єкта підприємництва; вони мають багt1.то

сторонній правовий характер, що випливt1.є із 

природи підприємництва. 

Щоб державна реєстрація суб'єктів під

приємницької діяльності виконувала свої 

функції, необхілно забезпечити повноту, пуб

лічність, загальновідомість та доступність 

відомостей такої реєстрації1 . Те саме стосу

ється ліцензування як складової легалізації. 

Державний апарат має в своєму арсеналі 

багато механізмів і засобів для захисту гро

мадян, розвитку демократичного грома

дянського суспільства, проте має й такі, які 

можуть гальмувати та нівелювати цей про

цес, що стає оч.евидним на практиці їх засто

сування у сфері nідприємшщтва. До таких 

негативних чинників можна віднести2: 

ІВ/1111ик О. Дсржао11а рссстра 1\іЯ суб'сктіо 11і ;\-

11рисм11ицької діяльності // Вісник арбітраж1ю1·0 

суду Украї11и. - 1998. - № 2. - С. 242. 
2Са~айдак 10. В. Між11арод11с с1ю1юміч11с с11іоро

біт11ицтоо У1<р<й11и (11равооі r~роблсми): Матсріал11 

між11ар. 11аук.-11ракт. конф. - К., 2004. - С. 392- 393. 

• надмір11иіІ адміністратив1111й контроль 
та тиск (передусім у' сфері економічних від
носин); 

•відсутність у держt1.ви і громадян поваг11 

до приватної власності, що яскраво виявля

ється у роботі державних органів; 

•безпосередня участь державних служ

бовців у діяльності підприємств та організа

цій, які отримують прибуток або пов'язані із 
розподілом, акумуляцією та збиранням 

коштів; 

• урядові дотації; 
•неефективно організована і низько оп

лачувана державна служба; 
•слабкість і залежність судової влади ; 

• відсутність негативної оцінки суспіль
ством недемократичних процесів. 

Дослідження механізму легалізації пра

воздатності майбутніх суб'єктів економіч11их 

відносин в України свідч.ить, що здійснення 

цього важливого та необхідного механізму 

треба докорінно змінити: не просто видат11 

нормативно-правовий документ, в якому бу

де детально описаний процес подачі доку

ментів на отримання свідоцтва про державну 

реєстрацію або ліцензію, а організувати ви

роблення загальних основоположних пр11н

ципів створення та застосування ефектнвних 

засобів та механізмів, спрямова1111х на поліп

шення процедур легалізації правоздат11ості 

суб'єктів підприємництва . 

Основними заходам11, які спр11япrмуть 

вирішенню проблем легалізації підприємців 

та підпрнємств в Україні, є: 

•розроблення та схвалення Верховною 

Радою України відповідно до Конституцtї 

Украї1111 Єди11ої концепції державної політи

ки щодо легалізації правоздатності суб'єктів 

підnриємшщтва; 

•затвердження Верховною Радою Укра

ї1111 мораторію щодо змін і доповнень до зако

нів, які регулюють відносини у сфері легалі

зації підnр11єм11ицтва, терміном на 3- 5 років 
із метою стабілізації законодавчого поля 

підприємництва як важливої передумови 

його розвитку; 
•розроблення та прнйняття єдиного за

кону щодо загального лоряю<у здійснення 

легалізації правоздат11ості пі;{nри єм11ів та 

підпрнємств, який б11 увібрав в себе загальні 

принципи і положення законів щодо держав

ної реєстрації, патентування, ліцензування; 

• розроблення та здііїснення комплексу 
організt1.ційно-правових заходів, спрямова

шrх на забезпечення надійного захнсту під

приємництва від зловживань із боку посадо

вих осіб. 


