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ЛЕКЦІЯ № 3 

Тема 3. «Технологія заснування власної справи» 
 
        Навчальна мета:ознайомитись з основними стадіями підготовки до започаткування 

підприємництва ; навчитись обирати вид і форму діяльності; розробляти комерційну ідею; 

вибирати оптимальні місця для розташування підприємств; здійснювати розрахунок величини 

коштів, необхідних для започаткування власної справи. 

Виховна мета:формувати якості особистості студентів та  пізнавальний інтерес. 

Розвивальна мета:спонукати до пізнавальної, наукової, творчої діяльності, розвивати 

самостійність та творче мислення. 

Методична мета:залучення студентів до творчої співпраці. 

 
План: 

1. Підприємницька ідея. Визначення власних здібностей. 

2. Вибір типу підприємства та обґрунтування його цілей. 

3. Оцінка кон’юнктури, пошук власного місця на ринку. 

4. Засновницькі документи та їх підготовка. 

5. Статутний фонд і його формування. 

6. Ліцензування та патентування діяльності підприємницьких структур. 

7. Припинення діяльності підприємницьких структур.  

 

Технічні засоби навчання: 

 мультимедійний проєктор; 

 ноутбук. 

 

Наочність: 

тематична презентація в PowerPoint$ 

опорний конспект до лекції №3. 
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Питання 1. Підприємницька ідея. Визначення власних здібностей 

         Створення власного підприємства і виконання підприємницьких функцій – надзвичайно 

складна та ризикова справа, яка вимагає великої сили волі, затрат енергії, цілеспрямованості тощо. 

Процес створення власної справи складається з таких етапів: 

1. Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї. Це доволі 

відповідальний, визначальний етап діяльності підприємця. У результаті змінюється спосіб життя. 

Рішення формується під впливом багатьох факторів. 

                Підприємницька ідея – конкретне цілісне знання про доцільність і можливість займання 

певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, 

шляхів і засобів її досягнення. 

         Елементами підприємницької ідеї є: 

• усвідомлення необхідності працювати на межі своїх здібностей; 

• відмова від попереднього виду занять, професії тощо; 

• прагнення стати власником, передусім власником підприємства; 

• прагнення постійно збільшувати своє багатство шляхом створення товарів і послуг, необхідних 

суспільству; 

• прагнення реалізувати свою мету, домагаючись визначення в суспільстві і впливу на політику;  

• чітке усвідомлення шляхів отримання ресурсів; 

• знання певного виду підприємницької діяльності, шляхів створення підприємництва у 

відповідній галузі; 

• вміння обирати оптимальну організаційно-правову форму існування; 

• знання можливих ризиків і вміння управляти ними; 

• вміння організувати облік на підприємстві; 

• знання зовнішніх чинників, які впливають на підприємницьку діяльність (законодавства, форм і 

засобів економічної політики, конкуренції з боку іноземних виробників). 

2. Обґрунтування цілей підприємницької діяльності, розробка стратегії розвитку підприємства. 

3. Пошук партнерів, якщо це необхідно. Допомогу в цій справі можуть надавати бізнес-центри 

(центри розвитку малого бізнесу), що створені в усіх великих містах України.  

4. Вибір організаційно-правової форми підприємництва. Найефективнішу організаційно-правову 

форму майбутнього підприємства власник (власники) обирає, спираючись на зарубіжний і 

вітчизняний досвід підприємницької діяльності. Наявна в Україні правова база дозволяє обрати 

будь-яку організаційно-правову форму підприємства з будь-якою формою власності. При цьому 

варто наголосити, що, коли йдеться про створення нових підприємств, передусім мають на увазі 

малі форми підприємницької діяльності. Відповідно до законодавства можна заснувати приватне 

підприємство, повне, командитне товариство, товариство з обмеженою, додатковою 

відповідальністю або акціонерне товариство закритого чи відкритого типу. Важливо зазначити, що 

підприємницьку діяльність можна здійснювати і без набуття статусу юридичної особи (ін-

дивідуальна трудова діяльність). При виборі форми підприємницької діяльності треба враховувати 

переваги та недоліки кожної форми організації підприємництва. 

5. Підготовка установчих (засновницьких) документів: установчого (засновницького) договору та 

статуту. 

6. Реєстрація підприємства у відповідних органах державної влади. 

7. Організація підприємства (остаточне формування органів управління, розробка організаційної 

структури, виготовлення печатки, планування діяльності). 

       Організувати свою фірму, відкрити власну справу нелегко. Відправною точкою, з якої 



починається власна справа, є ідея, покладена в її основу. Необхідно знати, хто може займатися 

підприємницькою діяльністю. Крім того, варто знати і про обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності.         Обравши вид діяльності, визначивши найефективнішу форму 

організації, ще раз добре поміркувавши, усе зваживши і прийнявши остаточне рішення, можна 

переходити до наступних етапів – підготовки засновницьких документів і державної реєстрації 

фірми. 

 

Питання 2. Вибір типу підприємства та обґрунтування його цілей 

 

       Підприємства (фірми) мають різну внутрішню виробничу й організаційну структуру залежно 

від галузевого підпорядкування, організаційно-правової форми і насамперед від їхнього типу. 

        При створенні підприємства виникає необхідність визначити (обрати) тип підприємства. Тип 

залежить від бажання підприємця обрати певний спосіб прийняття рішення. Рішення у 

приватному секторі можна приймати на колективній основі або на основі єдиноначальності. У 

зв’язку із цим виокремлюють два типи підприємства: 

• самокерована фірма (підприємство); 

• підприємницька фірма (підприємство). 

       Самокерована фірма становить такий тип підприємницьких структур, за якого рішення щодо 

діяльності підприємства приймаються на колективній основі. 

         Підприємницька фірма належить до підприємницьких структур, у яких підприємець приймає 

рішення одноосібно. Необхідно зазначити, що, коли йдеться про тип підприємства, мається на 

увазі спосіб прийняття рішень, а не форма власності. 

        Історично першими були підприємницькі фірми, які існували тривалий час. Самокеровані 

системи з’явилися потім, коли економічне та підприємницьке середовище уможливило реалізацію 

принципу економічної демократії. В Україні спостерігається перехід від "соціалістичного" типу 

підприємства до самокерованих, а не до підприємницьких структур, без урахування обставин 

(історичних) перехідного періоду. 

       Створення нового підприємства регламентується законами, постановами, законодавчими 

актами та судовою практикою. В Україні законодавчою базою для заснування підприємств є 

насамперед Господарський кодекс України та Закон "Про господарські товариства". 

       Приймаючи рішення про вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми, підприємець 

передусім повинен: 

1) визначити потрібний йому рівень і обсяг можливих прав та обов’язків, 

що залежать від профілю та змісту майбутньої підприємницької діяльності, можливого кола 

партнерів, співвідношення найбільш доцільної форми організації підприємництва та можливостей, 

що надаються чинним законодавством. Одна справа – коли підприємець передбачає здійснювати 

низку одноразових підприємницьких проектів, і зовсім інша – коли підприємницька ідея може 

бути зведена до довготривалого повторення певного виробничого циклу. Можливий і інший 

випадок: підприємницька ідея може здійснюватися без тісної кооперації з партнерами (наприклад, 

організація консалтингової фірми) або для практичної реалізації потребує обов’язкової добре 

налагодженої виробничої кооперації (наприклад, виробництво будь-якого багатокомпонентного 

виробу); 

2) вирішити питання про форму створення статутного фонду засновуваного підприємства, що 

також залежить від конкретного змісту майбутнього підприємництва, власних можливостей, 

масштабів діяльності, рівня конкуренції в обраній галузі; 

3) ретельно зважити й обрати найефективнішу форму організаційної будови підприємства, яке має 

бути створене, а також схему управління ним, спираючись на зарубіжний і вітчизняний досвід 

підприємницької діяльності. 

          Відповідно до Господарського кодексу України можливі: 

• приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта 

господарювання (юридичної особи); 

• підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності); 

• комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади; 

• державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

• підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм 

власності); 



• спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування 

(утримання) відповідними територіальними громадами – суб'єктами співробітництва. 

            Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" до господарських товариств 

належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 

додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. 

            Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні 

акціонерні товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства". 

           При створенні (заснуванні) підприємства або іншої підприємницької структури мають бути 

визначені конкретні цілі їхньої діяльності, тобто кінцевий стан господарювання, якого фірма 

сподівається досягти на певний момент у майбутньому. 

         Особиста мета підприємця може зводитися до бажання: 

• отримувати якомога більше грошей; 

• працювати творчо; 

• почуватися комфортно; 

• урівноважити складові свого життя: кар’єру, сім’ю, друзів тощо; 

• домогтися того, щоб колеги визнали його професіоналом, знавцем в обраній сфері 

підприємницької діяльності. 

          Звісно, підготовлені та досвідчені підприємці ставлять перед собою і своїми фірмами не 

лише короткотермінові (поточні), але й перспективні цілі, тобто планують як тактику, так і 

стратегію становлення, функціонування та розвитку бізнесу. Зокрема, тактика підприємця може 

полягати в тому, щоб на початковому етапі своєї діяльності накопичити певну суму власного 

капіталу, яка потім буде використана, наприклад, для організації виробництва меблів. 

          У період започаткування або розвитку власного бізнесу кожний підприємець може обрати 

перспективну спеціалізацію виробництва (сфери діяльності). 

          На початку підприємницької діяльності такий вибір зробити непросто. Тому здійснення 

тактичних завдань і цілей забезпечує вихід на перспективні цілі. 

           Обрані цілі мають бути конкретними та реальними, формуватись і визначатись у певних 

показниках, максимально точно вимірюватись. До таких цілей можна віднести: 

• прибутковість (обсяг прибутку, доходів від інвестованого капіталу, відношення прибутку до 

обсягу продажів тощо); 

• продуктивність або ефективність (виробіток на одного працівника, витрати на виробництво 

одиниці продукції тощо); 

• продукцію (зміна номенклатури й асортименту, впровадження нових видів продукції); 

• виробничі потужності (поточна величина, можлива динаміка у майбутньому); 

• персонал (підвищення рівня кваліфікації, зниження плинності, поліпшення умов праці); 

• ринок (обсяг продажів, частка участі на ринку тощо). 

Результативність цілей діяльності підприємства залежить від таких чинників: 

• наскільки обґрунтовано вони сформульовані; 

• наскільки широко й повно інформований про них персонал фірми; 

• як організовано нішу стимулювання їх практичного здійснення. 

Сформульовані цілі мають відповідати певним вимогам, а саме бути: 

• конкретними та кількісно вимірюваними; 

• орієнтованими в часі, тобто мати конкретний горизонт прогнозування; 

• реалістичними, практично досяжними та збалансованими з можливостями фірми; 

• взаємоузгодженими та підтримуючими; 

• сформульованими письмово. 

          Вітчизняний і світовий досвід господарювання свідчить про те, що будь який підприємець 

на початку свого шляху має зробити низку кроків, спрямованих на формування власного бізнесу. 

Загалом ці кроки за змістом і послідовністю можуть бути такими: 

• пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової ніші на вітчизняному 

чи світовому ринку; 

• свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне 

підприємництво); 

• усвідомлення та розробка власної стратегії і тактики обраного бізнесу, виходячи із загальної 

ситуації на ринку; 

• придбання засобів реалізації підприємницької ідеї – технічних засобів і предметів праці, найом 



працівників; 

• встановлення ринкової ціни на запропонований виріб (надану послугу); 

• започаткування конкретного виробництва, визначення каналів збуту власної продукції. 

          Успішне здійснення цих кроків має засвідчити здатність конкретної особи до ефективної 

підприємницької діяльності та дає змогу безпосередньо наблизитися до практичної реалізації 

формальної акції – підготовки документів для заснування, державної реєстрації та ліцензування 

діяльності започаткованої власної фірми. 

 

Питання 3. Оцінка кон’юнктури, пошук власного місця на ринку 

 

       У структурі виробництва випуск товарів споживчого попиту має значну питому вагу. 

Номенклатура предметів споживання набагато ширша, ніж виробництво товарів для організації 

виробництва. До розмаїття споживчих товарів можна додати і надзвичайну різноманітність 

інтересів та смаків споживачів (скільки людей, стільки й інтересів). Усе це разом з особливостями 

організації виробництва та реалізації товарів широкого вжитку становить кон’юнктурну палітру 

ринку споживчих товарів. 

        Саме на цьому ринку формується сукупний попит. Кон’юнктура споживання товарів 

широкого вжитку на споживчому ринку визначає структуру виробничого споживання. 

         Споживчий ринок істотно впливає і на динаміку обертання наявної грошової маси, на стан 

усієї грошової маси країни. 

         Методики вивчення кон’юнктури товарів тривалого користування та повсякденного попиту 

значною мірою відрізняються одна від одної. 

              Період використання товарів тривалого користування (холодильники, пральні машини 

тощо) охоплює великий проміжок часу, що утруднює дослідження кон’юнктури цих товарів за 

їхньою номенклатурою. Проте ця сама обставина спрощує видове прогнозування споживання 

товарів тривалого користування. 

         При вивченні кон’юнктури за певною номенклатурною групою товарів тривалого 

користування основну увагу приділяють внутрішнім номенклатурним споживчим 

характеристикам: моделі товару, його класу, типу, зовнішньому оформленню, торговій марці 

тощо. Перелічені характеристики значною мірою впливають на ціну товару та, відповідно, на 

рівень попиту.                     Товари тривалого користування – це, як правило, товари з високою 

вартістю, тому еластичність попиту за номенклатурою дуже мала. Це робить умови виробництва 

таких товарів дуже жорсткими  та висококонкурентними. 

        Як матеріал кон’юнктурного аналізу зазвичай використовують товарні каталоги, що містять 

інформацію про ціни, виробництво та споживчі характеристики товару; рекламні каталоги фірм-

виробників з інформацією про ціни та розгорнутою характеристикою товару; прайс-листи 

торгових фірм, що містять стислу характеристику товару та ціни на нього. 

        Товари повсякденного попиту характеризуються великою еластичністю попиту та 

взаємозамінністю. Тому їхня номенклатурна характеристика дуже нестійка. Усередині 

номенклатурної групи (це поняття для товарів повсякденного попиту дещо розмите) попит і 

пропозиція в основному визначаються ціновими чинниками. Тому для товарів повсякденного 

попиту з погляду факторного аналізу важливішим є дослідження номенклатурної кон’юнктури. 

        Кожного виду товару притаманний свій середньостатистичний рівень коливання попиту та 

пропозиції. Для продовольчих товарів велике значення має сезонність виробництва 

сільськогосподарської продукції. На кон’юнктуру низки товарів повсякденного попиту 

(наприклад, одяг) істотно впливає сезонність споживчого попиту. 

        Номенклатурний аналіз кон’юнктури у розрізі товарів повсякденного попиту пов’язаний в 

основному з вивченням попиту за групами (сегментами) споживачів. Оскільки на внутрішню 

номенклатурну кон’юнктуру в основному впливає ціновий чинник, вивчення кон’юнктури за 

сегментами споживачів ґрунтується на аналіз взаємозв’язків якісних характеристик товару, що 

впливають на його ціну, і смаків споживачів. 

        Значення товарних каталогів для вивчення товарів повсякденного попиту має швидше 

рекламний, ніж інформаційний характер, що робить їх непридатними для кон’юнктурних 

досліджень (винятком є ціни на товари). 

         Для оцінювання кон’юнктури товарів повсякденного попиту інформаційну базу аналізу 

повинні формувати самі дослідники на основі постійного спостереження за ринком. 



          Вивчення кон’юнктури товарних ринків залежить від об’єкта і суб’єкта спостереження. З 

позицій об’єкта аналізу кон’юнктуру поділяють на виробничу,збутову і торгову. Залежно від 

суб’єкта спостереження кон’юнктура вивчається з погляду виробника, продавця і споживача. 

Виробникові необхідна інформація про конкурентів, споживачів і торгових посередників. 

Продавцеві необхідна інформація про виробництво товару та попит на нього. Для продавця попит 

на товари пов’язаний із кон’юнктурою торгівлі. 

          Залежно від масштабів виокремлюють оптову та роздрібну торгівлю. 

 

Питання 4. Засновницькі документи та їх підготовка 

 

          Згідно із Господарським і Цивільним кодексами України підприємства діють на підставі 

засновницьких документів, які затверджуються засновником (засновниками) підприємства. Для 

приватного підприємства таким засновницьким документом є статут. Відповідно до ст. 82            

Господарського кодексу України засновницьким документом повного товариства і командитного 

товариства є засновницький (установчий) договір.         Засновницьким документом акціонерного 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю 

є статут. 

           Засновницькі документи господарського товариства мають містити відомості про вид 

товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію 

органів товариства та порядок прийняття ними рішень, у тому числі перелік питань, за якими 

необхідна одностайність або кваліфікованість більшості голосів, інші відомості. 

           Засновницькі документи затверджуються рішенням засновника, якщо власників або 

уповноважених ними органів два і більше. Таким рішенням є протокол установчих зборів 

(конференції), який підписують голова та секретар зборів. 

         Найменування підприємства має містити зазначення його організаційно-правової форми, для 

повних товариств і командитних товариств – прізвища (найменування) учасників товариства, які 

несуть додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, а також інші 

необхідні відомості. 

          Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" 

передбачає право засновника юридичної особи зарезервувати найменування юридичної особи 

строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств – строком на дев’ять місяців і 

визначає порядок резервування. 

           Цивільним кодексом України (ст. 90) визначено, що юридична особа повинна мати своє 

найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. 

         Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців" кожна юридична особа повинна мати найменування, яке складається з двох частин: 

організаційно-правової форми і назви суб’єкта господарювання. Тобто найменування юридичної 

особи (установи) має містити інформацію про характер її діяльності. Назва юридичної особи може 

складатись із власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, 

вид, категорію, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами 

до найменування окремих організаційно- правових форм суб’єктів господарювання, встановлених 

Цивільним і Господарським кодексами України, іншими законами України. 

           Найменування юридичної особи має вноситися до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб і фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр). 

           Юридична особа може мати крім повного найменування і власне скорочене найменування, 

але не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Крім того, згідно з ч. 

першою ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців" підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є, 

зокрема, використання в найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування 

органу державної влади, або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, 

або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

      Затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або 

її відокремленого підрозділу дасть можливість: 

• встановити єдині правила написання найменування; 

• обмежити використання в найменуванні деяких слів і словосполучень, які можуть бути 



використані тільки юридичними особами певних організаційно-правових форм відповідно до 

законів; 

• заборонити використання в найменуванні деяких символів, розділових знаків та іншомовних 

слів; 

• привести найменування у вигляд, придатний для внесення до Єдиного державного реєстру; 

• полегшити перевірку найменувань на тотожність. 

       При резервуванні найменування юридичної особи видається довідка про резервування 

найменування юридичної особи. Бланк довідки має облікову серію і номер. Довідка підписується 

державним реєстратором і засвідчується його печаткою. Державні реєстратори використовують 

бланки довідок про резервування найменування юридичної особи, виписок, витягів і довідок з 

Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис і форма бланків виписки, витягу та 

довідки з Єдиного державного реєстру затверджується Державною службою України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва. 

       За видачу довідок, витягів з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір якої 

затверджується Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва. Документом, що підтверджує внесення плати за надання довідок, витягів, 

виписок, публікацію повідомлень з Єдиного державного реєстру, резервування найменування 

юридичної особи та видачу відповідних довідок, є копія квитанції, видана банком, або копія 

платіжного доручення з відміткою банку. 

         Юридична особа є об’єктом господарювання, тобто господарюючим суб’єктом, може мати 

комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може 

бути зареєстроване в порядку, встановленому законом. 

              Права щодо використання комерційного найменування визначаються Цивільним і 

Господарським кодексами України. Зокрема, відповідно до вимог ч. першої ст. 489 Цивільного 

кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає 

можливість вирізнити одну особу серед інших і не вводити споживачів в оману щодо її справжньої 

діяльності. 

            Водночас у ст. 159 Господарського кодексу України зазначено, що суб’єкт господарювання 

– юридична особа або фізична особа – підприємець (громадянин-підприємець) може мати 

комерційне найменування. 

    Громадянин-підприємець має право заявити на комерційне найменування своє прізвище або 

ім’я. 

    Відомості про комерційне найменування суб’єкта господарювання вносяться за його поданням 

до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб’єкт господарювання, комерційне 

найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-

яким іншим суб’єктом, тотожне найменування якого включено до реєстру пізніше. 

         Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта 

господарювання, якщо воно використовується ним фактично. 

         Відомості про повне найменування є однією з основних позицій даних Єдиного державного 

реєстру, наявність тотожного найменування є підставою для відмови у проведенні державної 

реєстрації юридичної особи. 

        Основними документами, які підтверджують статус юридичної особи, є статут і 

засновницький договір. Заснування підприємства без цих двох документів неможливе. 

        Для створення малих приватних підприємств, які використовують індивідуальну форму 

організації бізнесу (тобто індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної 

особи та її власній праці, наприклад праця у сфері мистецтва), необхідний лише статут 

підприємства.        Для відкритого, командитного та розширеного командитного товариств 

необхідний лише засновницький договір. Для всіх інших видів підприємств, особливо якщо 

засновниками виступають державні, кооперативні, спільні підприємства, різні асоціації та союзи, 

необхідні обидва документи. 

        Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються та 

нумеруються. Якщо власником (власниками) суб’єкта підприємницької діяльності є фізична особа, 

то її підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником 

(засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються 

печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не мають містити положень, що суперечать 

законодавству. 



 

Питання 5. Статутний фонд і його формування 

 

          Для створення та початку діяльності підприємства (фірми) потрібен стартовий капітал. Його 

функцію виконує статутний фонд. 

             Статутний фонд – це сукупність грошових коштів і майна, необхідних для організації та 

початку функціонування підприємства (фірми). 

              Статутний фонд створюється шляхом внесення вкладів засновниками (учасниками) і може 

поповнюватися за рахунок прибутку від господарської діяльності підприємства, а за потреби й за 

рахунок додаткових вкладів учасників, у тому числі спонсорів. Вкладом до фонду можуть бути всі 

види майна: будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності; кошти засновників 

(учасників), у тому числі й у вільно конвертованій валюті; усі види майнових прав – на 

користування землею та іншими природними ресурсами, різними майновими об’єктами, а також 

на використання винаходів, ноу-хау, інших об’єктів інтелектуальної власності та інші права, що не 

належать до майнових, але мають товарну вартість. 

         Строки, розмір, порядок внесення та оцінка вкладів кожного засновника (учасника) до 

статутного фонду обумовлюються в засновницьких документах. 

         Вартість майна, яку учасники вносять до статутного фонду, визначають за цінами, що діють 

на час створення підприємства, або за домовленістю учасників. 

         Оцінка здійснюється як в українській, так і в іноземній валюті в перерахунку за курсом 

Національного банку України. 

        До моменту реєстрації підприємства, яке функціонує (наприклад, товариство з обмеженою 

відповідальністю), кожний із його учасників зобов’язаний внести до статутного фонду не менше 

30% коштів, як зазначено в засновницьких документах, що має підтвердити банк. З цією метою за 

заявкою засновників у банку відкривається тимчасовий рахунок, який після реєстрації 

перетворюється на розрахунковий. 

         Протягом року всі учасники підприємства (фірми) повинні повністю внести свій вклад до 

статутного фонду. У разі невиконання учасниками цих зобов’язань за час прострочення вони 

сплачують 10% річних із недовнесених сум, якщо інше не передбачене засновницькими 

документами. 

         Мінімальний обсяг статутного фонду становить: для акціонерного товариства – суму, 

еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його 

створення); для інших товариств (товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, повних 

і командитних товариств) – 100 мінімальних заробітних плат (Закон України "Про акціонерні 

товариства"). 

          Обсяг статутного фонду може бути збільшений за умови, що всі учасникиповністю внесли 

свої вклади. Зміна обсягів статутного фонду набирає чинності з моменту реєстрації його органом, 

який зареєстрував статут підприємства (фірми). 

           Кошти статутного фонду спрямовують на розвиток виробництва. Використовувати кошти 

статутного фонду на заробітну плату, заохочення та інші потреби забороняється. Статутний фонд 

є власністю засновників (учасників) у межах їхніх вкладів. 

        При виході засновника (учасника) зі складу підприємства (товариства з обмеженою 

відповідальністю) або в разі ліквідації підприємства засновнику сплачується вартість частини 

майна пропорційно його частці у статутному 

фонді. Майно, передане в користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

Статутний фонд є не тільки підставою для державної реєстрації, але й стартовим капіталом, від 

якого залежить функціонування підприємства (фірми). 

        Обсяг статутного фонду закріплюється в установчому договорі та статуті підприємства 

(фірми). Підтримка певного співвідношення між обсягом статутного фонду та загальним обсягом 

виробничо-господарської діяльності є ознакою фінансової стійкості підприємства (фірми). 

 

Питання 6. Ліцензування та патентування діяльності підприємницьких структур 

 

        Ліцензування підприємницької діяльності здійснюється на підставі ст. 14Господарського 

кодексу України та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 

Відповідно до ст. 1 цього Закону під ліцензуванням розуміють видачу, переоформлення та 



анулювання ліцензій. 

Ліцензуванню в Україні підлягають не всі види підприємницької діяльності, а лише ті, що прямо 

передбачені ст. 9 Закону про ліцензування. Причому види підприємницької діяльності, які не 

встановлені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", не 

вимагають ліцензування. 

         Ліцензуванню, зокрема, підлягають лише ті види діяльності, що безпосередньо впливають на: 

• здоров’я людини; 

• навколишнє середовище; 

• безпеку держави. 

          Для зайняття підприємницькою діяльністю, що підлягає ліцензуванню, суб’єктові 

підприємництва необхідно виконати дві умови: 

• отримати ліцензію; 

• протягом усього терміну дії ліцензії дотримуватися ліцензійних умов. 

        Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта підприємництва на 

провадження зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом визначеного терміну 

за умови виконання ліцензійних умов. 

         Ліцензії видаються суб’єктам підприємництва органами ліцензування, перелік яких визначає 

Кабінет Міністрів України залежно від виду підприємницької діяльності. 

          Щоб отримати ліцензію, суб’єкт підприємництва подає відповідному органу ліцензування 

такі документи: 

• заяву встановленого зразка про видачу ліцензії; 

• копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копію 

довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 

засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа; 

• для окремих видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про 

видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом 

Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 

            Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у 

термін не пізніше 10 робочих днів із дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, 

що додаються до заяви. У видачі ліцензії може бути відмовлено лише з двох підстав: 

• недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання 

ліцензії; 

• невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним 

умовам. 

      Орган ліцензування має оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження 

документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Термін дії ліцензії на провадження 

певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням 

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути менше трьох років. 

       Протягом усього терміну дії ліцензії суб’єкт підприємництва зобов’язаний дотримуватися 

ліцензійних умов здійснення певного виду підприємницької діяльності. Ліцензійні умови є 

нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження певного виду підприємницької діяльності. 

        Патентування підприємницької діяльності здійснюється на підставі Господарського кодексу 

України. Під патентуванням розуміють продаж суб’єктам підприємництва торгових патентів за 

визначену платню. 

         Патентуванню в Україні підлягають три види підприємницької діяльності, а саме: 

• торговельна діяльність за готівкові кошти, а також із використанням інших форм розрахунків і 

кредитних карток; 

• діяльність із надання побутових послуг; 

• діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (у тому числі операції з готівковими 

платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та із кредитними картками). 

         Визначення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, в нормативно-

правових актах, за винятком Господарського кодексу України, а також у рішеннях органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування не допускається. 

        На відміну від ліцензування для зайняття видом діяльності, який підлягає патентуванню, 

суб’єктові підприємництва достатньо виконати одну умову: придбати торговий патент. 



       Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької 

діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в законі 

видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб’єкта підприємницької 

діяльності на інтелектуальну власність. Торговий патент видається за платню суб’єктам 

підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих 

суб’єктів або їхніх структурних (відокремлених) підрозділів, суб’єктам підприємницької 

діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (окрім пересувної 

торговельної мережі), – за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання 

побутових послуг, а суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через 

пересувну торговельну мережу, – за місцем реєстрації цих суб’єктів. 

        Підставою для придбання торгового патенту є відповідно оформлена заявка. Заявка на 

придбання торгового патенту має містити такі реквізити, як: 

• найменування суб’єкта підприємницької діяльності; 

• витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб’єкта підприємницької діяльності, а 

якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу – довідка органу, який 

погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця; 

• вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту; 

• найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.  

      Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних 

місяців. Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 

становить від 1 до 15 днів.          Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання 

побутових послуг становить 12 календарних місяців. Термін дії торгового патенту на здійснення 

операцій із торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців. 

 

Питання 7. Припинення діяльності підприємницьких структур 

 

        Припинення діяльності суб’єктів господарювання здійснюється шляхом реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням власника (власників) чи 

уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта господарювання чи їх 

правонаступників, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду (ст. 59 

Господарського кодексу України). 

      Підставами припинення підприємства є певні фактичні обставини, з якими закон пов’язує 

припинення його діяльності. Вони установлюються як законодавством, так і установчими 

документами суб’єкта господарювання. 

        Способи припинення – це визначений законодавством порядок припинення діяльності 

юридичної особи, який визначає право відповідного органу приймати рішення про припинення 

діяльності підприємства. Можливий як добровільний, так і примусовий спосіб (порядок) 

припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

       У першому випадку рішення щодо припинення діяльності підприємства приймає власник 

майна, на основі якого створена відповідна підприємницька структура, або уповноважений 

власником орган. Підставами для добровільного припинення діяльності суб’єкта господарювання 

можуть бути як об’єктивні причини, наприклад досягнення мети, фінансово-економічний стан, так 

і суб’єктивні, скажімо небажання власника продовжувати підприємницьку діяльність. 

            У другому випадку припинення діяльності (у примусовому порядку) здійснюється за 

рішенням господарського суду. Підставами для примусового припинення діяльності суб’єкта 

господарювання можуть бути порушення законодавства як при створенні, так і під час його 

господарської діяльності, а також визнання підприємства банкрутом. 

       Такі підстави передбачає антимонопольне законодавство, законодавство про банкрутство, про 

охорону навколишнього природного середовища тощо. 

         Підстави та порядок визнання підприємства банкрутом визначаються Законом України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Що означає поняття "підприємницька ідея"? 

2. Якими можуть бути джерела ідеї підприємницької діяльності? 

3. Які є етапи створення власної справи? 



4. Як здійснюється пошук власного місця на ринку? 

5. Які документи називають засновницькими? 

6. У чому полягає сутність статуту підприємства? 

7. Якою є структура статуту підприємства? 

8. Якою є структура установчого договору? 

9. У чому полягає сутність статутного фонду? 

10. Як здійснюється державна реєстрація підприємства? 

11. Які види підприємницької діяльності підлягають ліцензуванню? 

12. Які документи необхідно зібрати майбутньому підприємцю для отримання ліцензії? 

13. Які види підприємницької діяльності підлягають патентуванню? 

14. У яких випадках припиняється діяльність підприємств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. «Технологія заснування власної справи» 

Питання 1. Підприємницька ідея. Визначення власних здібностей. Вибір типу підприємства та 

обґрунтування його цілей. Оцінка кон'юнктури, пошук власного місця на ринку 



Підприємницька ідея - це виявлений підприємцем загальний інтерес щодо створення нового 

товару, просування його на ринок, надання послуг. 

Особливістю є те, що ідея підприємця базується на інновації або включає раціоналізаторський 

момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення власної справи - це завжди величезний ризик і подолання опору, що неодмінно 

виникає при започаткуванні нового 

 

Рішення займатися власним бізнесом включає: 

 бажання створити власну справу, стати самому господарем 

 відмову від попереднього способу життя 

 впевненість у тому, що це заняття престижне та гідне 

 можливість створити власну справу (наявність коштів, умов) 

 впевненість у тому, що прийняте рішення цілком реальне й для цього існують усі необхідні зов-

нішні та внутрішні передумови 

 оцінку власних здібностей щодо заняття бізнесом 
 
 

Етапи підприємницького процесу 

І. Пошук нової ідеї та її оцінка 

 

 Оцінка джерел придбання нової ідеї. 

 Аналіз факторів, що викликали нову ідею. 

 Визначення безпосередньої і потенційної цінності ідеї. 

 Оцінка ризику та вхідних бар'єрів, прогноз вигод. 

 Визначення відповідності ідеї наміченим цілям, знанням та вмінням. 

 Порівняння з продукцією конкурентів, позиціювання товару. 

II. Аналіз можливостей та оцінка ресурсів 

 

 Аналіз наявних ресурсів. 

Особистіякостіпі

дприємця 

Готовність до ризику 
 

Сміливість та наполег-
ливість 

 

Незалежність та самостій-

ність 

Пошукможливостей та 

ініціативність 
Бажання бути 

інформативним 
 

Цілеспрямованість 
 

Уміння вступати у ділові 
контакти 

 Орієнтація на ефек-

тивність та якість 



 Оцінка недостатніх ресурсів. 

 Визначення потенційних постачальників. 

 Оцінка можливостей застосування різних способів залучення необхідних ресурсів. 

 

III. Складання бізнес-плану, реєстрація підприємництва 

 

 Розробка цільових ринків, прогноз обсягів попиту, оцінка ризику та страхування. 

 Складання плану маркетингу, організаційного, виробничого і фінансового планів. 

 Розробка стратегії проникнення на ринок. 

 Вибір організаційно-правової форми підприємництва, державна реєстрація суб'єкта 

підприємницької діяльності. 

 

IV. Управління створеним підприємством 

 

 Визначення методів, структури і стилю управління. 

 Визначення місії підприємства та ключових факторів успіху.  

 Аналіз сильних і слабких сторін та визначення шляхів усунення слабких місць. 

 Формування системи контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Основні завдання для визначення виду підприємницької діяльності 

Джерела нових ідей 

Публікаціїофі

ційнихоргані

ввлади,вчених 

Думки 

бізнесменів 

Відгуки 

спожива 

чів 

Продукція, 

щовипускаєть

ся 

конкурентами 

Науково-

дослідні та 

дослідницько

конструктор 

ськірозробкит

ощо 

Процес вибору виду діяльності та 

проектування підприємства повинен сприяти 

високому рівні рентабельності швидкості окупності проекту 

можливості продажу продукції у 

максимальному обсязі 

найменшому ризику 

мобільності підтримці з боку авторитетних 

органів (податкових, фінансових) 

спроможностям та можливостям 



 Знайти свою господарську нішу, тобто місце в навколишньому  середовищі 

 Розробити цінову політику на свою послугу 

 Вивчити пільги, привілеї, складнощі, обмеження, перешкоди 

 Проаналізувати ресурсну сировинну базу 

 Провести аналіз і дати оцінку майбутнім споживачам та конкурентам 

 Налагодити рекламу 

 Встановити спрямованість або спеціалізацію підприємства 

 Вибрати технологію виробництва 

 Визначити мету своєї діяльності та накреслити способи її досягнення, тобто виробити 

стратегію й тактику бізнесу 

 
Сфери підприємницької діяльності 

Виробництво 

Випуск продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного 

споживання, продуктів харчування, будівельних матеріалів, різноманітного 

обладнання; вторинна переробка сировини, упаковки. 

Послуги 

Громадське харчування, побутове обслуговування, транспортні, навчальні та 

медично-лікувальні послуги, видовищно-розважальні заходи, комерційна 

демонстрація відео- і кінопрограм, комерційні змагання; організація та 

проведення виставок, ярмарків, конкурсів, аукціонів; туристичні, довідково-

консультаційні послуги, агентські й аудиторські послуги, патентно-ліцензійні, 

складські послуги тощо. 

Ідеї 

(інтелектуальне 

виробництво) 

Науково-дослідні розробки, винаходи, відкриття, ноу-хау, технології, 

рецептури, комп'ютерні програми, матеріали, методичні, літературні, художні 

товари, комерційні ідеї, торговельні та комерційні таємниці; інноваційна 

діяльність; продаж авторського права тощо. 

Комерцій

на 

діяльність 

Роздрібна та оптова торгівля; створення профільних, універсальних, 

спеціалізованих магазинів, салонів; торгівля за зразками; купівля та продаж 

нерухомості; торговельно-посередницька, торговельно-закупівельна, біржова 

діяльність; продаж з аукціону; торгівля на дому; створення комерційних 

банків. 

Зовнішньоекономі

чна діяльність 

Науково-технічна та виробнича кооперація; створення представництв, філій, 

спільних підприємств, консалтингових, маркетингових, туристичних служб; 

організація навчання, стажування фахівців; експортно-імпортні, по-

середницькі, лізингові операції, виставки, конференції тощо. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Питання 2. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд та його формування. 

Патентування й ліцензування діяльності підприємницьких структур 

 

Шляхи заснування 
власної справи 

 Заснуванняіндивідуальногопі

дприємства з правом 

юридичної особи чи без 

такого права 

Заснування товариств 

різних видів (повне, 

змішане, з обмеженою 

відповідальністю та ін.) 

Створенняприватного 

чисімейногопідприємства 

Придбання існуючого 

підприємства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладання засновницьких документів передбачає: 

 
 підготовчу роботу, в процесі якої визначають цілі, завдання та методи організації підприємства; 

 попередні переговори з потенційними засновниками (учасниками) для підприємств з 

колективною формою власності; 

 збирання й узагальнення необхідних матеріалів; 

 створення робочої групи для розробки статуту та засновницького договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Примірна структура статуту 

І. Загальні положення. Предмет, цілі, завдання та види діяльності 

Основу   майна   підприємницьких  структур   складає   статутний   фонд, за допомогою якого 

створюється і починає функціонувати підприємство 

Терміни, розмір, порядок внесення та оцінки вкладів кожного учасника до статутного фонду 

передбачаються у засновницьких документах 

До основних засновницьких документів, які підтверджують статус юридичних осіб, належать Статут 

та Засновницький договір 

Відомості, які повинен містити статут підприємства 

 ГПП власника та найменування підприємства (з визначенням органі заційно-правової 

форми); 

 місцезнаходження підприємства; 

 предмет і цілі діяльності (якщо передбачаються різні види діяльності, необхідно всі 

повністю перерахувати, оскільки діяльність, незареє-стровану у Статуті, буде визнано 

незаконною); 

 органи управління, порядок їх формування; 

 компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів; 

 порядок утворення майна підприємства; 

 умови реорганізації та припинення діяльності. 

Це необхідні та достатні умови, щоб статут було визнано за обсягом в якості установчого 

документа 



II. Майно підприємства 

III. Органи управління 

IV. Виробничо-господарська діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність 

V. Регулювання праці та соціальних питань 

VI. Облік, звітність та контроль  

VII. Реорганізація та ліквідація 

 
Структура (розділи) установчого договору 
1. Преамбула 

2. Предмет договору 

3. Загальні положення договору 

4. Юридичний статут підприємства 

5. Види діяльності 

6. Статутний фонд і вклади засновників (учасників) 

7. Права та обов'язки засновників (учасників) 

8. Управління підприємством 

9. Розподіл прибутку та відшкодування збитків 

10. Інші умови 

11. Відповідальність за порушення договору 

12. Умови розірвання договору 

13. Умови та терміни вступу договору в силу 

 

Державна реєстрація завершує процес створення підприємства. Вона здійснюється у виконавчому 

комітеті міської (районної) ради народних депутатів за місцем діяльності або проживання суб'єктів 

бізнесу. 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

Без ліцензії забороняється здійснення господарської діяльності: 

 виробництво лікарських засобів; 

 оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; 

 виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів; 

 оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами тощо. 

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, і процедура гх ліцензування 

визначаються Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 

Законом передбачається державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів 

господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. 

Відповідно до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" суб'єкт підприємництва 

Законодавство України встановлює обмеження щодо здійснення певних видів господарської 

діяльності суб'єктами господарювання. 

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності провадиться шляхом встановлення заборони на 

здійснення окремих видів діяльності без спеціального дозволу (ліцензії). 



зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до 

встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. 

 

Ліцензійні умови - нормативно-правовий акт, положення якого встановлюють кваліфікаційні, 

організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Види діяльності, що провадяться з придбанням пільгового торгового патенту, визначені 

Податковим кодексом України, відповідно до якого здійснюється торговельна діяльність виключно 

з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження): 

 товарів повсякденного вжитку, продуктів харчування, виробів медичного призначення для 

індивідуального користування, технічних та інших засобів реабілітації через торговельні 

установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів; 
 товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на 

території військових частин і військових навчальних закладів; 

 насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, 

кормових коренеплодів і картоплі; 

 сірників; 

 термометрів та індивідуальних діагностичних приладів. 

Відповідно до Податкового кодексу України з придбанням пільгового торгового патенту 

провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного 

виробництва: 

Платники збору (згідно з п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 розд. XII Податкового кодексу 

України) за провадження деяких видів підприємницької діяльності 
 

суб'єктигосподарювання (юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці) 

відокремлені підрозділи суб'єктів 
господарювання 

 

Види діяльності, що 

потребують патентування 

торговельна діяльність у 

пунктах продажу товарів 
діяльність у сферірозваг 

(крімпроведення держав-

них грошових лотерей) 

діяльність з 

наданняплатнихпобутовихпослуг за 

переліком, 

визначенимКабінетомМіністрівУкраїни 

торгівлявалютнимицінностям

иу 

пунктахобмінуіноземноївалю

ти 
 

Торговельнадіяльність, 

щопотребуєотримання патенту 

Роздрібнаторгівля Оптоваторгівля 

Діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне 

господарство) сфері за готівку, інші готівкові 

платіжні засоби та з використанням платіжних 

карток 



• поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, 

мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується 

для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них; 

• товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність 

згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури; 

• готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, 

перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, 

інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні 

препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, 

технічні та інші засоби реабілітації інвалідів; 

• зубна паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило 

господарське; 

• вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний 

кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що 

реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або 

нежитлових приміщеннях; 

• проїзні квитки; 

• зошити. 
 

Згідно з Податковим кодексом України з придбанням пільгового торгового плачну  пропалиться 

торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової 

інформації вітчизняного виробництва, їмо мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому 

порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної 

продукції, що видаються юридичними особами-резидентами України. При здійсненні продажу 

товарів платники збору можуть одночасно здійснювати продаж такої супутньої продукції 

(незалежно від країни її походження), як: ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, 

мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання і живопису, 

полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та 

конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.  

Послуги, яких немає у переліку Кабінету Міністрів України, не потребують 

патентування 

 
Суб'єкти, яким не потрібно отримувати патент: 

• аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; 

• розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства й організації 

споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання; 

• фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм 

власності; 

• фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному 

господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і 

тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому 

вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; 

• фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення 

договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються 

не частіше одного разу на календарний рік; 

• суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають 

податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими 

товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське 

товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами-інвалідами, 

зареєстрованими відповідно до закону як підприємці; 

• суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням 

таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та 

житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока та 

вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; 



моро зиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші 

продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева 

продукція; комбікорм для продажу населенню; 

• суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним 

особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані 

у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту; 

• суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції 

(заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за 

розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів 

паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки); 

• підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій 

сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно 

працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних 

закладах. 

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, 

які провадять комп'ютерні та відеоігри. 

 

Питання 3. Припинення діяльності підприємницьких структур 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Контрольні запитання 
1. Які умови передують створенню власної справи? 

2. У чому полягає сутність підприємницької ідеї? 

3. Які основні етапи підприємницького процесу? 

Можливівипадкиприпиненнядіяльностіпідприємницьких структур 
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4. Які дії обумовлюють вибір форми організації підприємства? 

5. Які документи відносяться до засновницьких? 

6. Які вимоги висуваються до розробки Статуту підприємства? 

7. Яким вимогам повинен відповідати Засновницький договір підприємства? 

8. У чому полягає сутність ліцензування та патентування підприємницької діяльності? 

9. Які умови припинення діяльності підприємницьких структур? 

 
 


