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Тема: Класифікація видів та суб’єктів підприємницької діяльності 

Мета: охарактеризувати класифікацію видів та суб’єктів підприємницької діяльності; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку: 

     Суб’єкти господарювання є найважливішою групою серед суб’єктів господарського 

права як учасників господарських відносин. Саме тому в ч. 4 ст. 13 Конституції України 

наголошується на захисті прав не лише всіх суб’єктів права власності, а й господарювання. 

Правове регулювання створення та діяльності суб’єктів господарювання в Україні 

здійснюється відповідно до норм Господарського кодексу, Цивільного кодексу та окремих 

законів України. 

   Господарський кодекс виділяє такі категорії суб’єктів господарювання: 

 господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, 

комунальні й інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші 

юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в 

установленому законом порядку; 

  громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

      Проте цей перелік має загальний вигляд і не конкретизує їх поділ залежно від окремо 

визначених критеріїв, зокрема залежно від запроваджених спеціальних режимів 

оподаткування. Крім того, більшість науковців, досліджуючи класифікацію суб’єктів 

господарювання, розглядають її лише в контексті видів підприємств за окремими 

критеріями, що не охоплює можливого спектра існуючих суб’єктів господарювання. 

Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як види, організаційні 

форми та категорії підприємств. При цьому кожне з них вживається для класифікації 

підприємств за певними ознаками. У даному випадку, класифікація суб’єктів 

господарювання звужується до класифікації лише підприємств. 

     Для висвітлення проблем класифікації треба провести дослідження напрямів 

класифікації суб’єктів господарювання за різними критеріями, у тому числі пов’язаних із 

запровадженням спеціальних режимів оподаткування. 

    Загалом господарські організації можна класифікувати за такими критеріями: 

 місце в системі господарювання: господарські організації, що безпосередньо 

здійснюють господарську діяльність – підприємства, банки, страхові організації, а 

також господарські товариства тощо; організації, що безпосередньо здійснюють 

управління суб’єктами господарювання – власники майна або уповноважені ними 

органи, головні підприємства щодо дочірніх, господарські об’єднання; центральні 

органи господарського керівництва, які очолюють відповідну галузь економіки та 

здійснюють у межах цієї галузі функції управління – міністерства, відомства, 

місцеві державні адміністрації тощо; 

  залежно від речового права на майно: господарські організації, що володіють 

правом власності на майно – господарські товариства тощо; господарські організації 

з правом повного господарського відання щодо майна – державні, комунальні 

підприємства тощо; господарські організації з правом оперативного управління 

щодо майна – казенні підприємства тощо; 

  обсяг господарської компетенції: господарські організації з повною господарською 

компетенцією – права юридичної особи; організації з обмеженою господарською 



компетенцією – без права юридичної особи, внутрішні підрозділи господарської 

організації, промислово-фінансові групи; 

  за порядком створення та характером відносин між засновниками і господарською 

організацією: установи – створюються одним засновником у розпорядчому порядку 

на засадах влади та підпорядкування; корпорації – створюються кількома 

засновниками, шляхом укладення між ними угоди у добровільному порядку. 

    Зазвичай суб’єктів основної ланки господарювання поділяють на колективні утворення, 

до яких відносяться підприємства, господарські товариства та кооперативи, та окремих 

громадян як суб’єктів господарювання. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. за якими критеріями можна класифікувати господарські організації? 

2. Кого відносять до суб’єктів господарювання? 

 

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 за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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