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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: 

    Патентування як спосіб легітимації суб’єкта господарювання регламентовано ст. 14 ГК 

та ст. 267 ПК. 

Ст. 14 ГК лише тлумачить поняття торгового патенту – це державне свідоцтво, яке 

засвідчує право суб’єкта господарювання займатися певними видами підприємницької 

діяльності впродовж установленого строку. А детальний порядок патентування деяких 

видів підприємницької діяльності встановлюється ПК. 

Згідно з підпунктом 14.1.250 п. 14.1 ст. 14 ПК України торговий патент – це державне 

свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької 

діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного 

збору. 

     Відповідно до підпункту 267.1.1. п. 267.1 ст. 267 ПК отримання торгового патенту 

вимагає: 

 торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 

 діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним КМУ; 

 торгівля валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти; 

 діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 

Перелік видів діяльності, що підлягають патентуванню, має вичерпний характер. 

     Порядок придбання торгового патенту. Порядок придбання торгового патенту 

регламентується п. 267.4. ст. 267 ПК України. Для провадження передбачених ст. 267 ПК 

України видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу 

державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового 

патенту, яка повинна містити відомості, передбачені в абзацах а–є підпункту 267.4.1. п. 

267.4 ст. 267 ПК України. 

    Після отримання заявки орган державної податкової служби звіряє відомості, наведені в 

ній, з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких 

заповнена ця заявка. Ці документи після проведення звірки повертаються заявникові й в 

органі державної податкової служби не залишаються. До таких документів належать: 

 виписка з ЄДР про державну реєстрацію суб’єкта підприємництва; 

 витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької 

діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного 

(відокремленого) підрозділу, – довідка органу, який погодив місцезнаходження 

структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця; 

 квитанція (інший фінансовий документ) про сплату збору за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності; 

 документ, що засвідчує право власності (оренди) на приміщення, у якому 

відбуватиметься здійснення виду підприємницької діяльності, що патентується. 

     Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не 

дозволяється. 

     Підстави для відмови у видачі торгового патенту. Орган державної податкової служби 

має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання в таких випадках: 

 невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, 

документам, на підставі яких заповнена така заявка; 

 невнесення до заявки усіх необхідних відомостей. 



    Строк видачі торгового патенту. Якщо підстав для відмови у видачі торгового патенту 

немає, орган державної податкової служби зобов’язаний у триденний строк з дня подання 

заявки видати особисто фізичній особі-підприємцю або особі, уповноваженій юридичною 

особою, торговий патент під підпис. Датою придбання торгового патенту є зазначена в 

ньому дата. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку. Форма торгового 

патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної 

податкової служби. 

     Місце розміщення торгового патенту. Згідно з підпунктом 267.6.1. п. 267.6 ст. 267 ПК 

оригінал торгового патенту повинен бути розміщений: 

 на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності – біля реєстратора розрахункових 

операцій; 

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми; 

 на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної 

мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих 

у відведених для торговельної діяльності місцях; 

 у пунктах обміну іноземної валюти; 

 у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, у яких 

проводяться розважальні ігри. 

    Тобто торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду. Торговий 

патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив 

реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого 

підрозділу. 

    Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням 

пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України. 

     Вартість торгового патенту та місце сплати збору. Ставка збору за провадження 

торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, 

селищними та міськими радами (з розрахунку на календарний місяць у відповідному 

розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного 

року), з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, 

пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. 

    Платники, які: 

 провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної 

торговельної мережі), сплачують збір за місцезнаходженням пункту продажу товарів 

або пункту з надання платних послуг; 

 здійснюють торгівлю валютними цінностями, сплачують збір за місцезнаходженням 

пункту обміну іноземної валюти; 

 здійснюють діяльність у сфері розваг, сплачують збір за місцезнаходженням пункту 

надання послуг у сфері розваг; 

 здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, сплачують збір за 

місцем реєстрації таких платників; 

 здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових 

заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, сплачують збір за місцем 

провадження такої діяльності. 

    Особливості отримання торгового патенту на провадження торговельної діяльності 

та діяльності з надання платних послуг. Згідно з підпунктом 14.1.246. п. 14.1 ст. 14 ПК 

України торговельна діяльність – це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у 

торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові 

платіжні засоби та з використанням платіжних карток. 

     Згідно з підпунктом 14.1.151. п. 14.1 ст. 14 ПК України платні послуги – це діяльність, 

пов'язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за 

готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. 



    Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

    Згідно з підпунктом 267.3.2 п. 267.3 ст. 267 ПК України ставка збору за провадження 

торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 

скрапленим і стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливо-роздавальних колонок 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) 

та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах: 

 на території міста Києва та обласних центрів – від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної 

заробітної плати; 

 на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і 

районних центрів – від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати; 

 на території інших населених пунктів – від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної 

плати; 

 у пунктах продажу товарів (надання послуг) розташованих у курортній місцевості 

або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний 

кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти 

від сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення ставки збору, 

встановленої в підпункті 267.3.2 п. 267.3 ст. 267 ПК, але не більш як 0,4 розміру 

мінімальної заробітної плати. 

 ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим 

і стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру 

мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів 

продажу (наприклад, згідно зі ст. 22 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2011 рік»101 мінімальна заробітна плата в місячному розмірі з 1 січня 

становить 941 гривню, отже, ставка збору за провадження торговельної діяльності 

на території міста Києва та обласних центрів буде в межах 75, 28–376,4 грн. Ставки 

збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше 

округляється до однієї гривні). Таким чином, остаточна ставка збору становить 75–

376 грн). 

     Строк сплати збору – не пізніше 15 числа, кожного місяця який передує звітному місяцю. 

Згідно з підпунктом 267.7.1. п. 267.7 ст. 267 ПК строк дії торгового патенту на провадження 

торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг становить 60 календарних 

місяців. 

    Особливості отримання торгового патенту на торгівлю валютними 

цінностями. Згідно з підпунктом 14.1.247. п. 14.1 ст. 14 ПК України торгівля валютними 

цінностями – це операції, пов'язані з переходом права власності на національну валюту 

України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в 

національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах. 

     Згідно з підпунктом 267.3.5 п. 267.3 ст. 267 ПК ставка збору за здійснення торгівлі 

валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної 

плати. Строк сплати збору – не пізніше 15 числа кожного місяця, який передує звітному 

місяцю. 

    Згідно з підпунктом 267.7.1. п. 267.7 ст. 267 ПК строк дії торгового патенту на торгівлю 

валютними цінностями становить 60 календарних місяців. 

    Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та 

діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для 

кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну 

іноземної валюти. 

    Особливості отримання торгового патенту на здійснення діяльності у сфері 

розваг. Згідно з підпунктом 14.1.46 п. 14.1 ст. 14 ПК України діяльність у сфері розваг – 

господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що полягає в 



проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її 

учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, 

настільні ігри, дитячі відеоігри тощо. 

     Згідно з підпунктом 267.3.6 п. 267.3 ст. 267 ПК ставка збору за здійснення діяльності у 

сфері розваг на квартал становить: 

 для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", 

грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, 

призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної 

заробітної плати; 

 для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в 

дію за допомогою жетона, монети або без них, – розмір мінімальної заробітної плати, 

збільшений у два рази, за кожний гральний жолоб (доріжку); 

 для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, 

монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних 

аматорських змагань, – розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для 

більярда; 

 для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної 

плати за кожне окреме гральне місце. 

     Строк сплати збору – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному 

кварталу. Згідно з підпунктом 267.7.3. п. 267.7 ст. 267 ПК строк дії торгового патенту на 

здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів. 

    Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного 

окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних 

місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. 

     Види торгових патентів. Законом крім «класичного» торгового патенту передбачені 

два його різновиди – короткотерміновий та пільговий торгові патенти. 

     Згідно з підпунктом 14.1.92. п. 14.1. ст. 14 ПК України короткотерміновий торговий    

патент – торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не 

перевищує 15 календарних днів. 

     Короткотерміновий патент видається для здійснення торгівлі на ярмарках, виставках-

продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем 

товарів. Згідно з підпунктом 267.7.2 п. 267.7 ст. 267 ПК України строк дії 

короткотермінового торгового патенту становить від одного до 15 календарних днів. 

Згідно з підпунктом 267.3.8. п. 267.8 ст. 267 ПК ставка збору за провадження торговельної 

діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 

0,02 розміру мінімальної заробітної плати. 

    Строки сплати збору – не пізніше як за один календарний день до початку провадження 

такої діяльності. 

    Згідно з підпунктом 14.1.146 п. 14.1 ст. 14 ПК України пільговий торговий патент – 

торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, 

визначених ст. 267 цього Кодексу. 

     Згідно з підпунктом 267.2.1. п. 267.2. ст. 267 ПК України з придбанням пільгового 

торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких 

товарів: 

1. Незалежно від країни їх походження: 

 товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного 

призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби 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 та картоплі; 

 сірників; 

 термометрів та індивідуальних діагностичних приладів. 

2. Виключно вітчизняного виробництва: 

 поштові марки, листівки, вітальні листівки й 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, що реалізує державну політику 

у сфері надання послуг поштового 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, 

що забезпечує формування державної політики 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; 

 зубні 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 й дрова для продажу населенню, газ 

скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для 

використання в житлових та/або нежитлових приміщеннях; 

 проїзні квитки; 

 зошити. 

      Згідно з підпунктом 267.2.3. п. 267.2 ст. 267 ПК України з придбанням пільгового 

торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням: 

 періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного 

виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку; 

 книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної 

продукції, що видаються юридичними особами – резидентами України; 

 супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): 

 ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, 

лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, 

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

конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних 

металів. 

     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового 

торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 % від мінімальної заробітної плати 

щорічно. 

Згідно з підпунктом 267.7.1. п. 267.7 ст. 267 ПК України строк дії пільгового торгового 

патенту становить 60 календарних місяців. 

    Види торговельної діяльності та діяльності у сфері розваг, що не підлягають 

патентуванню. Згідно з підпунктом 267.1.2. п. 267.1. ст. 267 ПК України патентуванню не 

підлягають: 

1. Торговельна діяльність і діяльність з надання побутових послуг: 

 аптек, що перебувають у державній та комунальній власності; 

 розташованих у селах, селищах і містах районного значення підприємств та 

організацій споживчої кооперації та торгово-виробничих державних підприємств 

робітничого постачання; 

 ФОП, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності; 



 ФОП, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на 

присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва й 

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

в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного 

бджільництва; 

 ФОП, 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'єктів господарювання, утворених 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'єктів 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 й кукурудзяна; 

 молоко й молочна продукція, крім молока й вершків згущених із домішками й без 

них; 

 продукти дитячого харчування; 

 безалкогольні напої; 

 морозиво; 

 яловичина та свинина; 

 свійська птиця; 

 яйця; 

 риба; 

 ягоди й фрукти; 

 мед та інші продукти бджільництва, бджоло-інвентар і засоби захисту бджіл; 

 картопля й плодоовочева продукція; 

 комбікорм для продажу населенню; 

 суб'єктів господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва 

фізичним особам, які перебувають з ними в трудових відносинах, через пункти 

продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що 

належать такому суб'єкту; 

 суб'єктів господарювання, які провадять діяльність із закупівлі в населення 

продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції 

відбувається за розрахунками в безготівковій формі (пункти приймання склотари, 

макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки); 

 підприємств, установ та організацій, 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. 

2. Діяльність у сфері розваг суб'єктів господарювання, які провадять комп'ютерні та 

відеоігри. 

    Згідно з підпунктом 267.7.4. п. 267.7 ст. 267 ПК України у разі невнесення суб'єктом 

господарювання збору у встановлений цією статтею строк дія такого патенту анулюється з 

першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення. 

 Питання для самоперевірки:  



1.  Дайте визначення поняття торгового патенту. 

2. Які види підприємницької діяльності підлягають патентуванню? 

3. Які документи необхідно подавати для отримання торгового патенту? 

4. Перелічіть види торгових патентів. 

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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