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Історичний аспект легалізації правоздатності суб’єктів 

підприємництва 

 

Будь-яке явище, звичайно, має свою історію виникнення та становлення. 

Такий інструмент державної регуляторної політики як легалізація суб’єктів 

підприємницької діяльності не є виключенням ( далі – легалізація). 

Легалізація – сукупність організаційно-правових дій з боку майбутнього 

суб’єкта підприємництва та уповноважених органів влади, що контролюється 

та забезпечується державою в контексті політики державного регулювання 

підприємницьких відносин із метою забезпечення інтересів підприємців і 

суспільства в цілому.
1
 

Використовуючи історичний метод у дослідженні процесу легалізації 

суб’єктів підприємництва, ми маємо змогу розглянути умови виникнення, 

формування та тенденції розвитку процесу, який є об’єктом нашого 

дослідження, тобто процесу легалізації.  

Актуальність. В сучасних умовах становлення ринкової економіки дуже 

важливим є ефективність, виваженість та гнучкість державних методів 

правового регулювання та адміністративного впливу на суб’єктів 

підприємництва, які б забезпечили високі темпи зростання долі підприємств у 

внутрішньому валовому продукті. В цьому відношенні особливо привертає 

увагу механізм легалізації, який направлений на встановлення 

правосуб’єктності підприємств. 

А оскільки історичний аспект у становленні та розвитку будь-якого 

явища є безперечним, в тому числі й по відношенню до легалізації, автор хоче 

звернути увагу на проблеми та перспективи розвитку правових відносин 

легалізації саме в контексті  історичних умов появи та динаміки розвитку 

такого явища, як легалізація. 

Мета. Мета даної роботи полягає в тому, щоб крізь призму історично-

правового досвіду проаналізувати сучасний характер та стан легалізації 
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суб’єктів підприємництва та сформулювати перспективи розвитку правового 

механізму державної політики, поставленої нами у роботі, а саме – виявити 

внутрішні та зовнішні зв’язки, закономірності та суперечності, що існували та 

залишаються впливати на розвиток  підприємницького (торгового) сектору 

суспільної діяльності та взаємозв’язок підприємця і держави. 

Дуже вдало з цього приводу сказав Суханов Є.А. у вступній статті до 

підручника торгового права, який стверджував, що в умовах сучасних 

перетворень, які націлені на відтворення нормальної ринкової економіки, 

звернення до історичного досвіду задля її правового регулювання стає 

природною та об’єктивною потребою. 
2
 

Насамперед, треба сказати, що явище легалізації в історичному контексті 

треба розглядати як інструмент регулювання торгівельної діяльності, яка 

супроводжувала суспільство і державу від початку їх формування. 

Якщо взяти до уваги, що сучасна цивілістика започаткована ще з часів 

стародавнього Риму, є сенс шукати коріння історичного розвитку такого 

інструменту як  легалізація суб’єктів підприємництва (торгівлі) саме у 

римському праві. 

Наскільки нам відомо, давньоримська держава з часів свого виникнення 

(754-753 рр. до н.є.); до загибелі (476 р. н.є.) була рабовласницькою: 

рабовласницький лад, рабовласницький спосіб виробництва, в основі 

виробничих відносин – власність на засоби виробництва та раба, основні класи 

– раби і рабовласники.
3
 

В Стародавньому Римі не було процедури державної реєстрації, 

отримання ліцензії, видачі патенту суб’єктам торгівлі, того, що сьогодні ми 

можемо назвати умовами виникнення суб’єкту підприємництва або 

легалізацією правоздатності. Така ситуація існувала тому що, поділ людей на 

рабів та рабовласників вирішував питання правосуб’єктності (caput) останніх 

таким чином, що суб’єктами права могли називатись лише вільні люди, раби ж, 

в свою чергу, були знаряддям праці, що вміє говорити (instrumentum vocale). 

Тобто раби були просто засобами виробництва, якими мали право 

розпоряджатись суб’єкти права, якими називались вільні люди. Отже, сам поділ 
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людей на вільних та рабів вказує на можливість вільних людей мати набагато 

більший комплекс права, в тому числі економічних, порівняно із рабами.  

Проте не всі вільні люди мали однаковий обсяг правоздатності та 

дієздатності. Правоздатність та дієздатність вільних людей 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 колони.
4
 Найбільший обсяг 

правоздатності та дієздатності 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. 

Отже в Стародавньому Римі, звідки бере свій початок романо-германська 

правова сім’я, ще не сформувалося поняття легалізації та визначення статутусу 

підприємця (торговця) , оскільки тодішнє суспільство не жило за принципами 

демократії: надавало досить багатий комплекс прав певним верствам населення, 

позбавляючи будь-яких прав, навіть, природних, інших людей, перетворюючи 

їх в рабів, у засіб виробництва. Звичайно, такий стан справ не сприяв розвитку 

рівних прав на здійснення підприємницької діяльності в сучасному її розумінні. 

В наслідок такої правової несправедливості деякі верстви населення в 

силу свого народження та причетності до певного суспільного класу, мали 

право займатись виробництвом, торгівлею, посередництвом, тобто тим 

комплексом дій, що мають на меті отримання прибутку, в сучасному розумінні 

– підприємництвом, експлуатуючи при цьому працю інших людей – рабів, які  

не мали жодних прав, що було вигідно експлуататорам. 

Тож започатковувати державну реєстрацію, отримувати ліцензію, патент 

не було потрібним, якщо статус (caput) вже дозволяв здійснювати певне коло 

цивільно-правовий дій, в тому числі й торгівельну діяльність. 

Як вірно визначають такі автори як Лаврент’єв Д. К. та Попов А.А., 

торгівля є найбільш давнім та поширеним заняттям людини з давніх часів.
5
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В науці існує така думка, що під словом “торгівля” людина розуміє 

настільки багато проявів господарської діяльності, що дуже тяжко знайти якесь 

інше визначення, що так вдало би пояснило всі ці явища.
6
 

Історично у розвинутих країнах сформувалось два основних підходи  

щодо правового регулювання суб’єктів торгівлі, які трансформувалися в 

подальшому у різні правові системи. 

Перший полягає в тому, що в деяких інших країнах існує так звана 

дуалістична система приватного права, в якій торгове право склалось як 

відокремлена галузь права та мала власні джерела правового регулювання ( 

Франція, Італія, Іспанія, Німеччина Японія) . 

В Англії, США та в інших країнах англосаксонського типу правової сім’ї 

склалась інша ситуація, коли майнові та немайнові відносини регулюються ані 

цивільними ані торговими правовими інститутами, а окремими правовими 

нормами. 

Стає очевидним, , що поняття “легалізація”, механізм утворення суб’єкта 

підприємництва, слід вивчати в історичному становленні такої галузі як торгове 

право, адже легалізація визначає статус суб’єктів, що займаються 

господарською діяльністю, яка  в історичному контексті  ототожнюється із 

торговою діяльністю. 

В Україні правове регулювання торгової (комерційної ) діяльності  має 

глибоке історичне коріння. 

Першими офіційними джерелами, що дають нам право говорити про 

давній досвід України щодо торгових відносин є закони та договори доби 

Київської Русі. 

Так, у ст. 12 “Руської правди” при торговому займі допускалося 

визначення як вільного проценту (“так как здесь занимают люди 

состоятельные, для предприятий, ради выгоды”) 
7
, а при займі цивільному 

розмір проценту був точно визначений, оскільки такий займ використовувався 

для людей незаможних, у крайній потребі, для того, щоб задовольнити най 

необхідні потреби 
8
.  
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Відомо, що в Київській Русі населення було розшароване на класи. 

Окреме місце серед такої соціальної ієрархії посідали “купці”. 

Назва “купець” закріпилась за тими, хто торгує, ще за часів “Руської 

правди”. Існувало декілька різновидів назви – “купець”, “купчина”. 

Такий вчений як Фемеліді А.М. висловив наступну думку відносно 

виникнення поняття “купець”. Він припустив, що слово це походить із 

давньогрецької мови із відповідного по змісту слова “ Kopman”, сьогодні 

“Kaufmann”.
9
 

Тобто із цього можна зробити висновок, що із розвитком феодальних 

відносин держава почала процес вироблення регулюючих механізмів щодо 

торгуючих суб’єктів і такі статуси, що встановлювалися тоді щодо окремих 

осіб, надаючи їм конкретні економічні права та встановлюючи порядок щодо 

здійснення ними торгової діяльності можна назвати шляхом до створення 

процедури легалізації, яку ми маємо можливість спостерігати сьогодні як 

адміністративно-правове явище. 

Цікавим історичним досвідом, з точки зору, виникнення та організації 

перших легальних підприємств є досвід дореволюційної Росії. Корисним для 

нашого дослідження він є ще тому, що більша частина сучасної України (80% 

населення та території) тривалий час(близько 150 років, з кінця XVIII до 

початку XX ст.
10

) входила до складу саме Російської імперії. 

У царській Росії прийнято було розглядати окремо торгове й цивільне 

право. 

Про таку правову традицію писали такі відомі вчені того часу як 

Шершеневич Г.Ф., Титович П., Федоров А.Ф., Лаврент’єв Д.К., Камінка А.І.
11

 

Досліджуючи досвід Російської імперії щодо правового регулювання 

відносин легалізації, доцільно було б розглянути правовий статус суб’єктів 

торгівельних відносин, з’ясувати чи  запроваджений був на той момент 

спеціальний порядок їх створення та ліквідації. Вчений Шершеневич Г.Ф. у 

курсі торгового права приділяє цьому питанню серйозну увагу. 

Відразу треба сказати, що вчений розглядає статус суб’єктів торгових 

(комерційних) відносин в контексті цивільного права, що не зовсім розкриває 
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поняття господарюючого суб’єкта в сучасному розумінні цього терміну, 

оскільки у господарському праві України , з урахуванням сучасних тенденцій  

державного регулювання, поєднуються приватно-правові та публічно-правові 

аспекти, тому що учасниками господарських відносин, на відміну від цивільно-

торгових, можуть бути і органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською компетенцією, громадські та інші 

організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 

відносин власності.
12

 

З урахуванням цієї сторони дослідження  Шершеневича Г.Ф ми зможемо 

представити лише статус суб’єктів підприємництва в сучасному розуміння і 

торгівельної діяльності в історичному аспекті, а не господарювання. 

Отже, Шершеневич представляє нам види  суб’єктів торгівлі, які існували 

за часів імператорської Росії: 

1)Купці 

2)Неповнолітні особи 

3)Заміжня жінка 

4)торгове підприємство 

5)торгове товариство 

 -артельне товариство 

 -повне товариство 

 -товариство на довірі 

 -акціонерне товариство. 

З урахуванням представленої класифікації суб’єктів торгового 

(комерційного) права, вчений розкриває правовий статус кожної категорії 

суб’єктів. 

Окремо приділяє увагу такому явищу, як Фірма, яка відіграє роль назви 

підприємства, що має значення для легалізації, створення підприємства із своїм 

найменуванням. 

Такого поняття, як легалізація суб’єкта торгівлі на той момент не 

існувало, але був певний порядок , закріплений відповідними нормативно-
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правовими актами, який мав пройти суб’єкт, що має бажання стати суб’єктом 

торгівлі. 

Так, наприклад, проводячи паралелі в статусі сучасної фізичної особи  - 

підприємця та тодішнього купця, цікавим є досвід вирішення питання щодо 

систематичності здійснення торгових операцій, за кількістю чи обсягами яких 

особа стає підприємцем та починає платити податки. 

Так, наприклад, Саніахметова Н.О. наводить приклад із судової практики, 

що свідчить про невирішеність даного питання та неоднозначність підходів 

щодо її розв’язання і в сучасному законодавстві. 

Громадянин М. протягом року скуповував лом кольорових металів з 

наміром перепродати його за вищою ціною. Однак перепродати його він не зміг 

і ніякого прибутку від своєї діяльності не одержав, бо вона була перервана 

робітником міліції. 

У судовій практиці постало питання: чи є діяльність цього громадянина 

підприємницькою? 
13

 

Отже, проблема щодо визначення статусу підприємця (торговця) була і є.  

Причому в сучасних умовах це питання постало особливо гостро, адже у 

випадку, якщо громадянин без особливої процедури легалізації буде займатися 

підприємництвом, то його  дії  в даному випадку можна кваліфікувати за 

Кримінальним Кодексом України як  порушення порядку зайняття 

господарською та банківською діяльністю.
14

 

Розглянемо історичний досвід підходу до даної проблеми, яка, як ми вже 

зазначили, існувала і тоді. 

Шершеневич Г.Ф. розглядає купця як особу, яка по-перше: займається 

виробництвом торгових угод у вигляді промисла від свого імені, по-друге: 

заняття торгівлею має складати промисел для особи.
15

 

Під промислом вчений розглядає діяльність, яка направлена на придбання 

матеріальних засобів за рахунок постійного заняття. Ця діяльність розрахована 

на невизначену, підкреслюємо, невизначену, кількість актів, які складають 

джерело доходу. Випадкового, а , навіть, повторного акту, який має відношення 

до торгівлі, замало для того, щоб вважати особу за ту, що займається торгівлею. 
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Вчений робить висновок, що головним критерієм у визначенні статусу 

торгового суб’єкта виступає намір особи займатись такою діяльністю. 

Такий висновок можно використовувати і в сучасній судовій практиці. 

Поряд із досвідом царської Росії вчений наводить приклади 

національного законодавства зарубіжних країн щодо такого етапу діяльності 

особи, що потребує в сучасному розумінні легалізації, законного закріплення та 

сплати податків. 

Науковець уточнює, що у попередні часи купцями мали право називатися 

лише ті, хто були внесені у спеціальний реєстр - in matricula, що пов’язано було 

із приналежністю до певного класу (стану), при чому юрист подає приклад 

зарубіжного підходу, в якому вже купці розглядаються як особи, що 

здійснюють певний вид господарської діяльності, укладають торгові угоди на 

постійній основі, отримуючи від цього прибуток.
16

 

Тут треба звернути особливу увагу на сам статус торговця, підприємця, 

який зараз набувається через певний механізм державної реєстрації, отримання 

ліцензії, патенту. Вже у кінці 19 ст. існувала думка, що на відміну 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); іншим 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 або ж 

комплекс умов, після виконання яких цивільна особа набувала іншого статусу – 

статусу торговця. Тобто держава певним чином регулювала кількість торгових 

суб’ктів, одночасно встановлюючи їх статус. 

Так, наприклад, в Універсалах українських гетьманів можна знайти статті 

про збір податків з іноземних товарів, про охорону торгуючих іноземців
17

 тощо. 

Той факт, що існувало поняття “іноземного купця” говорить про те, що, 

очевидно, на практиці чи законом було визначено комплекс права та обов’язків, 
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ознаки, якими мав бути наділений іноземний громадянин для того щоб 

називатися торговцем. 

З точки зору зовнішнього виразу легалізації підприємства, суб’єкта 

торгового права цікаво подивитись на правове регулювання явища “фірма”. 

В сучасному українському законодавстві поняття “фірма” не існує, воно є 

замінене на поняття “ найменування юридичної особи”
18

 

Але суть цих двох понять дуже схожа. 

Як і найменування юридичної особи, фірма була назвою торгового 

підприємства, як відокремленого приватного господарства. Фірма мала своєю 

ціллю індивідуалізувати підприємство подібно до того, як ім’я та прізвище 

індивідуалізує людину. Фірма складає приналежність підприємства.
19

 

Це визначення мало суттєве значення для судової практики, оскільки 

дуже часто на практиці плутали фірму із підприємством, та фірму і правління. 

До речі і в ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців” відсутнє чітке визначення поняття “найменування 

юридичної особи”. Тоді як історичний досвід показує, що краще відразу 

окреслити рамки розуміння даного поняття задля усунення колізій та 

суперечок. Крім того, історичний досвід вказує на існування не лише фірми 

юридичної особи а й на існування фірми, що належить єдиному купцю. 

Відповідно до законодавства того часу фірма підприємства, яке належить 

одному купцю малj співпадати з його прізвищем
 20

. 

Щодо такого елементу легалізації, як державна реєстрація, Шершеневич 

не вказує порядок її проходження купцями, але , говорячи про торгові 

товариства, які він, до речі, розрізняє із цивільними товариствами за 

характером угод, вказує на необхідність таких умов їх виникнення 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 документів, які потім реєструються державними органами, без 

реєстрації вказаних документів юридична особа – торгове товариство існувати 

не буде.
21
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Із такого історичного досвіду дореволюційної Росії можна зробити 

висновок, що вже за тих історичних часів легалізація суб’єкта торговельної 

діяльності поділялась на два етапи: внутрішній – оформлення угоди про 

створення підприємства та зовнішній, який виражався у створенні вже 

юридичної особи із всіма її правами та обов’язками, яке відбувалось з моменту 

представлення виписки із угоди про створення підприємства його учасниками у 

міську, в С. –Петербурзі, Москві та Одесі купецьку управу. 

Тільки після реєстрації у зазначених органах, товариство ставало 

повноправною юридичною особою. 

Основним негативним моментом того часу щодо легалізації підприємств 

було те, що управи не мали спеціальних торгових книг, в яких би 

систематизовано було інформацію про суб’єктів торгового права. Оскільки 

наявність останніх могла б реалізувати демократичний принцип надання 

інформації всім заінтересованим особам щодо майбутніх контрагентів, який 

існує сьогодні у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, за рахунок існування 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

Виходячи з того, що легалізацію підприємств не можна сприймати 

окремо від державної регуляторної політики у демократичному суспільстві, 

наше дослідження історичного аспекту явища легалізації  ми зосереджуємо 

саме на взаємовідносинах держави із підприємцями в контексті правового поля 

та демократизації суспільства, без чого неможливе регулювання економічних 

відносин та забезпечення економічної стабільності країни. 

Крім того, багато авторів, серед яких Іонова Ж.А. пов’язують виникнення 

та розвиток інструменту – легалізації не тільки із демократією, але й, перш за 

все, із розвитком ринкових відносин. І тут не можна не погодитись, адже автор 

на прикладі Росії, підкреслює, що, якщо пожвавлення комерційного обороту у 

радянський Росії періоду НЕПу супроводжувалося введенням у 1925 р. 

інституту торгової реєстрації, то посилення державної монополії 

господарського життя – його скасуванням.
22

 

В країнах колишнього Радянського союзу торговому або комерційному 

праву приділялося надто мало уваги, враховуючи те, що на певних етапах 
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розвитку радянської країни, діяльність, пов’язана із отриманням прибутку, 

всіляко переслідувалася, вважалась незаконною. 

Про торгівлю говорили лише в контексті розвитку народного 

господарства. Так, скажімо, у статистичних щорічниках доби Радянського 

Союзу вживається  досить розмите словосполуччя, що не дає повного 

розуміння про інститут торгівлі -  “народне господарство”
 23

. Окрім того, в 

статистичних щорічниках тих часів, на відміну від статистичного щорічника 

України
24

, абсолютно не містилось інформації щодо процесу розвитку 

підприємництва, реструктуризації економіки, реєстрації суб’єктів 

підприємництва тощо. Очевидно від цього в Україні й досі зберігається  

лексична традиція, яка поступово переросла у правову тенденцію називати 

підприємництво або торгівлю господарською діяльністю, що підтверджує й 

прийняття Господарського кодексу України. 

Українська пострадянська держава після офіційного закріплення 

приватної власності в державі, створила перший нормативно-правовий 

документ, що закріплював процес створення нового суб’єкта господарювання 

та виокремлював у цьому процесі процедуру державної реєстрації. Ним був 

Закон України “Про підприємства в Україні” від  27 березня 1991 року, який на 

сьогодні вже втратив чинність, але  основні  положення цього Закону перейшли 

до Господарського та Цивільного кодексів України. А детальний опис 

процедура державної реєстрації суб’єктів підприємництва та отримання ними 

свідоцтва про державну реєстрацію дістала у Положенні про державну 

реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за 

державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 року №276, яке так 

само на сьогодні не є чинним документом. 

На сьогодні апогей законотворчої діяльності у сфері легалізації вінчає 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців” від 15 травня 2003 року. 

Але й після прийняття такого закону, який , здавалося б , зніме всі 

проблемні питання в механізмі створення нового суб’єкта підприємництва, 
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залишаються правові прогалини, які мають як теоретичний так і практичний 

характер. 

Отже, по закінченню аналізу історичного досвіду як української держави 

так і держав світу щодо такого державного інструменту як легалізація, можна 

сказати, що вирішення поставлених сучасною економікою питань щодо 

проблем створення нового суб’єкта підприємництва має і може бути здійснено 

в процесі вивчення історії розвитку торгових відносин і в контексті останніх – 

відносин легалізації. 
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