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Тема: ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА. ПІДПРИЄМСТВО В 

УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА РИНКОВОГО ТИПУ 

Мета: ознайомитися з поняття підприємництва, визначити сутність 

підприємства, принципи його функціонування та види підприємств 

Підприємництво – це особливий фактор виробництва, що поєднує в процесі 

виробництва всі інші фактори в єдину систему. Крім того, це здатність до 

прийняття рішення та здібність до ризику. 

Згідно статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це 

самостійна, ініціативна, систематична, на  власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою 

досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

Свобода підприємницької діяльності передбачає: 

1) Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку 

підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. 

2) Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються 

законодавчими актами. 

3) Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а 

також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, 

встановлюються виключно законом. 

4) Здійснення  підприємницької  діяльності  забороняється органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування. 

Основними принципами підприємницької діяльності передбачається: 

- вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; 

- самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору 

постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 

матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, 

використання яких не обмежено законом, встановлення цін на 
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продукцію та послуги відповідно до закону; 

- вільний найм підприємцем працівників; 

- комерційний розрахунок та власний комерційний ризик; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після 

сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 

- самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 

діяльності, використання підприємцем належної йому частки 

валютної виручки на свій розсуд. 

Первиною ланкою суспільного виробництва є підприємство, - самостійний 

суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або 

органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 

науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 

передбаченому Господарським кодексом та іншими законами України. 

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так 

і для некомерційної господарської діяльності. 

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. 

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 

баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом. 

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. 

Згідно статті 63 Господарського кодексу України залежно від форм 

власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких 

видів: 

- 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; 



Основи ринкової економіки та підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

- державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

- підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання 

майна різних форм власності). 

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом. 

Існуюча на сучасному етапі різноманітність форм власності в Україні є 

основою для створення різних організаційно-правових форм підприємств. Існує 

загальна класифікація підприємств, що представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Класифікація підприємств 

Класифікаційна ознака Види підприємств 

Мета і характер 

діяльності 
Комерційні, некомерційні  

Форма власності Приватні, колективні, державні, спільні 

Належність капіталу Національні, іноземні, змішані (спільні) 

Правовий статус і форма 

господарювання 

Господарські товариства, кооперативні, 

одноосібні 

Галузевий та 

функціональний вид 

діяльності 

Промислові, будівельні, сільськогосподарські, 

транспортні, торговельні, виробничо-торговельні, 

торговельно-посередницькі, інноваційно-

впроваджувальні, лізингові, страхові, банківські, 

туристичні та ін.  

Технологічна 

(територіальна) цілісність 

і ступінь 

підпорядкованості 

Головні (материнські), дочірні, асоційовані, філії 

Розмір за чисельністю 

працівників, осіб 
Малі (до100), середні (до 500), великі (понад 500). 

 

З метою сприяння розвитку національної економіки, її інтеграції у світове 

господарство, а також створення сприятливих умов для підприємницької 

діяльності в Україні можуть створюватися добровільні об'єднання підприємців 
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та організацій для досягнення певних загальних цілей. Класифікація основних 

видів інтеграційних утворень наведена у таблиці 2. 

Таблиця 2 - Основні види інтеграційних утворень 

Види 

утворень 
Характеристика 

Асоціація Найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та 

організацій з метою постійної координації і господарської чи 

іншої діяльності. 

Корпорація Договірне об’єднання різних суб'єктів на основі інтеграції їх 

науково-технічних, виробничих і комерційних інтересів з 

делегуванням окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності всіх учасників. 

Консорціум Тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського 

капіталу для досягнення загальної мети. (наприклад, реалізації 

великого проекту). Вони можуть бути не лише національними, 

але й міжнародними (міжнародний консорціум супутникового 

зв'язку). 

Концерн Інтеграція підприємств різних галузей економіки на основі 

єдності власності та контролю, за принципом диверсифікації з 

втратою окремими підприємствами самостійності і, як правило, 

підпорядкуванням фінансовим інституціям. 

Холдинг Засноване на об'єднанні  капіталів інтегроване товариство, яке 

безпосередньо не здійснює виробничу діяльність, а 

використовує свої фінансові кошти для придбання  контрольних  

пакетів  акцій  інших підприємств з метою контролю за їх 

діяльністю. Воно вирішує головні питання діяльності своїх 

учасників за збереження їхньої самостійності. 

Фінансово- 

промислова 

Створюване за рішенням уряду країни інтеграційне утворення, 

яке складається з різних суб'єктів господарювання всіх форм  
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група власності для реалізації державних програм розвитку 

пріоритетних галузей, а також структурної перебудови 

економіки. 

 

Головна мета підприємства — дістати максимальний прибуток у 

довгостроковій перспективі. Необхідно відзначити, що прибуток не завжди є 

головним спонукальним моментом створення і функціонування підприємства. Їм 

може бути прагнення до суспільного визнання, володіння міцними позиціями на 

ринку, збереження розпочатої справи. Для того аби досягти визначених цілей 

необхідно відмовитися від одержання швидкого прибутку, тобто головною 

метою буде не одержання максимального прибутку, а максимізація результатів 

діяльності в цілому, де прибуток є тільки одним з найбільш важливих 

компонентів. Це визначається, як правило, місією підприємства (організації). 

Для досягнення головної мети підприємство вирішує велика кількість задач, 

основною з яких є повне і своєчасне задоволення потреб споживача. Отже, 

підприємство повинне забезпечувати: 

- конкурентноздатність продукції, що випускається, і послуг, що 

надаються; 

- розвиток і підвищення ефективності виробництва; 

- прискорення науково-технічного прогресу; 

- сприятливі умови для високопродуктивної праці і т.д. 

Для промислового підприємства характерні виробничо-технологічна й 

організаційно-економічна єдність, а також господарська самостійність. 

Виробничо-технологічна єдність означає тісний взаємозв'язок усіх 

складових підрозділів підприємства, що визначається спільністю призначення 

виготовленої ними продукції і технологічного процесу. Технологічний 

взаємозв'язок доповнюється допоміжними й обслуговуючими підрозділами 

(господарствами). 

Організаційно-економічна єдність характеризується наявністю: 

- єдиних органів управління; 
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- єдиного виробничого колективу; 

- адміністративної відособленості; 

- взаємозв'язку плану виробництва з ресурсами, що забезпечують його 

виконання як матеріальними, трудовими, технічними так і 

фінансовими; 

- організації діяльності на основі комерційного розрахунку. 

Зазначена єдність визначає господарську самостійність, яка передбачає: 

- самозабезпеченість необхідними основними й оборотними коштами 

для здійснення виробничої діяльності і надання послуг; 

- самостійний збут виготовленої продукції; 

- наявність самостійної закінченої системи звітності і бухгалтерського 

балансу. 

Все це відповідає основним принципам та свободам здійснення 

підприємницької діяльності. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

(1 питання – 1 бал) 

Визначити відповідність наведених визначень та термінів: 

Питання Відповідь 

1. Корпорація це а) прискорення науково-технічного прогресу 

2. Холдинг це б) договірне об’єднання різних суб'єктів на основі інтеграції 

їх науково-технічних, виробничих і комерційних інтересів з 

делегуванням окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності всіх учасників 

3. Концерн це в) засноване на об'єднанні  капіталів інтегроване 

товариство, яке безпосередньо не здійснює виробничу 

діяльність, а використовує свої фінансові кошти для 

придбання  контрольних  пакетів  акцій  інших підприємств з 

метою контролю за їх діяльністю 

4. Асоціація це г) інтеграція підприємств різних галузей економіки на 

основі єдності власності та контролю, за принципом 

диверсифікації з втратою окремими підприємствами 

самостійності і, як правило, підпорядкуванням фінансовим 

інституціям 
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5. Підприємництво це д) найпростіша форма договірного об'єднання підприємств 

та організацій з метою постійної координації і господарської 

чи іншої діяльності 

6. Фінансово- промислова 

група 

е) особливий фактор виробництва, що поєднує в процесі 

виробництва всі інші фактори в єдину систему. Крім того, це 

здатність до прийняття рішення та здібність до ризику 

7. Консорціум це ж) створюване за рішенням уряду країни інтеграційне 

утворення, яке складається з різних суб'єктів 

господарювання всіх форм  власності для реалізації 

державних програм розвитку пріоритетних галузей, а також 

структурної перебудови економіки. 

8. Свобода 

підприємницької діяльності 

передбачає 

з) тимчасові статутні об'єднання промислового і 

банківського капіталу для досягнення загальної мети. 

(наприклад, реалізації великого проекту). Вони можуть бути 

не лише національними, але й міжнародними (міжнародний 

консорціум супутникового зв'язку). 

9. Одним з принципів 

підприємницької діяльності 

є 

и) перелік видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, 

підприємництво в яких забороняється, встановлюються 

виключно законом 

10. Організаційно-

економічна єдність 

характеризується 

наявністю 

к) комерційний розрахунок та власний комерційний ризик 

11. Головна мета 

підприємства це 

л) організацією діяльності на основі комерційного 

розрахунку 

12. Підприємство повинне 

забезпечувати 

м) дістати максимальний прибуток у довгостроковій 

перспективі 

 

 


