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Тема: Легітимізація підприємницької діяльності 

Мета: охарактеризувати легітимізацію підприємницької діяльності; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до  спеціальності та 

правову культуру 

Хід уроку: 

     Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності – це підтвердження державою 

законності входження суб’єктів підприємництва у відносини у сфері підприємництва. 

Процедура легітимації, залежно від виду підприємницької діяльності, може включати: 

 один елемент – державну реєстрацію (для заняття видами діяльності, які не 

вимагають спеціальних дозволів); 

 два елементи – державну реєстрацію, ліцензування або патентування; 

 три елементи – державну реєстрацію, ліцензування та патентування. 

     Державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-

яким суб’єктом незалежно від його організаційно-правової форми й виду діяльності. А 

ліцензування та патентування є спеціальною умовою здійснення деяких видів 

підприємництва. Згідно зі ст.14 Господарського кодексу України ліцензування, 

патентування певних видів господарської діяльності є засобами державного регулювання у 

сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій 

сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 

споживачів. Відповідно до Господарського кодексу України необхідною умовою 

здійснення усіх видів підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів 

підприємництва, а окремих видів діяльності — ліцензування. Державну реєстрацію 

регулює ст. 58 Господарського кодексу України, а також Закон “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” від 15.05.2003 р. 

   Ліцензування регулює Закон України “Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності” від 01.06.2000 р., а також численні відомчі нормативно-правові акти, що 

визначають особливості ліцензування відповідних видів діяльності. 

   В Указі Президента України “Про впровадження дозвільної системи в сфері 

підприємництва” від 20.05.99 р. № 539/99 відзначена необхідність уживання заходів щодо 

упорядкування встановлених нормативно-правовими актами України правил і порядку 

одержання суб'єктами підприємницької діяльності дозволів (спеціальних дозволів, 

ліцензій, сертифікатів тощо) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, 

виходячи з того, що єдиним документом дозвільного характеру, що дає право на заняття 

певним видом підприємницької діяльності, яке підлягає обмеженню відповідно до 

законодавства, є ліцензія. 

   Крім того, деякі види підприємницької діяльності вимагають патентування, тобто 

одержання торгового патенту — державного свідоцтва, яке засвідчує право суб'єкта 

підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися 



ними. Відповідно до Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької 

діяльності” від 23.03.1996 р. торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з 

використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, 

діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими 

платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також 

діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, потребує 

одержання торгового патенту. 

Питання для самоперевірки:  

1.  Що таке легітимація суб’єктів підприємницької діяльності? 

2. Які елементи може включати процедура легітимація суб’єктів підприємницької 

діяльності? 

3. Що вам відомо про державну реєстрацію як елемент легітимації? 

 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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