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Група № 14 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 7-8 

Тема: Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види 

підприємств. Функції підприємств. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям «підприємство», його основними 

характеристиками та видами; вивчити функції, що виконує підприємство як економічна 

категорія. 

У Господарському кодексі дається таке визначення підприємства: 

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 цим кодексом та 

іншими законами. 

В Україні підприємства 

можуть створюватись як для 

здійснення підприємництва, так і 

для некомерційної господарської 

діяльності.  
Підприємство є юридичною 

особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 

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; 

 державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

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

власності). 

В залежності від приналежності капіталу в статутному фонді підприємства класифікують 

наступним чином: 

 якщо іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків (10%), воно визнається 

підприємством з іноземними Інвестиціями; 

 якщо іноземна інвестиція становить сто відсотків (100%), воно вважається іноземним 

підприємством; 



 якщо в статутному фонді відсутні іноземні інвестиції, таке підприємство вважається 

національним. 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні 

діють такі підприємства: 

 унітарні; 

 корпоративні. 

Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік 

підприємства можуть бути віднесені до: 
 малих; 

 середніх; 

 великих. 

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 (п'ятдесяти) осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, 

еквівалентної 500 000 (п'ятистам тисячам) євро за середньорічним курсом Національного банку 

України щодо гривні. 

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 1 000 (одну тисячу) осіб, а обсяг валового 

доходу від реалізації продукції 

(робіт, послуг) за рік перевищує 

суму, еквівалентну 5 000 000 (п'яти 

мільйонам) євро за середньорічним 

курсом Національного банку 

України щодо гривні. 

Усі інші підприємства визнаються 

середніми. 

З урахуванням існування ступеня 

залежності від іншого 

підприємства виділяють такі 

підприємства: 

 головні; 

 дочірні. 

Залежно від галузевої 

приналежності виділяють: 

 промислові; 

 сільськогосподарські; 

 будівельні; 

 транспортні;  
 торговельні, 

 науково-дослідні; 

 лізингові; 

 банківські; 

 страхові; 

 туристичні; 

 підприємства зв'язку; 

 підприємства побутового 

обслуговування тощо. 

 

 

 

 



Відповідно до правового статусу і форми господарювання розрізняють: 

 одноосібні підприємства - є власністю однієї особи, що відповідає за свої зобов'язання усім 

майном; 

 кооперативні підприємства - добровільні об'єднання громадян з метою спільного здійснення 

господарської діяльності; 

 орендні підприємства - засновані на договірних взаєминах щодо тимчасового володіння і 

користування майном; 

 господарські товариства (партнерства) - підприємства або інші суб'єкти господарювання, 

створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в 

підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. 

Залежно від мети і характеру діяльності підприємства поділяються на: 
 комерційні підприємства - мають за мету отримання прибутку; 

 некомерційні - підприємства невиробничої сфери, метою яких не є отримання прибутку 

(кредитні спілки, благодійні організації тощо). 

 

Функції будь-якого підприємства знаходять своє відображення в системі його цілей, що 

містить такі головні складові: 

1) задоволення потреб 

персоналу підприємства; 

2) удосконалення 

структури підприємства, її 

адаптація до внутрішніх та 

зовнішніх змін; 

3) створення та 

підтримка потенціалу для 

майбутнього розвитку, 

безперервності існування 

підприємства; 

4) задоволення зовнішніх 

вимог до підприємства та 

пред'явлення власних вимог 

до навколишнього 

середовища. 

Головною економічною 

функцією будь-якого 

підприємства є задоволення 

потреб споживачів у товарах або послугах. Тобто ця функція властива кожному підприємству 

незалежно від його структури, галузі, ступеня підпорядкованості органам державної влади 

тощо. 

За умов планової економіки критерієм належного виконання цієї функції є узгодженість її з 

планом. У ринковій економіці діяльність підприємства визначається цінами на товари і послуги, 

на фактори виробництва, сировину, а також витрати на управління підприємством. 

У тих випадках, коли підприємство зовсім мале і має лише один центр діяльності, зміст його 

головної функції залишається таким самим. Наприклад, підприємства, котрі випускають 

автомобілі, купують у підприємства, що випускає шини, його продукцію, призначену для 

задоволення кінцевого споживача. Підприємство, що продає свої шини, установлює ціни (або 

бере участь у їх формуванні), знаходить клієнтів, приймає замовлення тощо. Це комерційна 

функція. 

Після прийняття замовлень необхідно виготовляти продукцію. Це технічна функція. 

Але виробництво потребує певних коштів, необхідних для придбання засобів виробництва, 

залучення капіталів тощо. Необхідно забезпечити наявність таких коштів, поки виготовлена 

продукція не буде реалізована. Це фінансова функція. 



Функція закупівлі засобів 

виробництва, що споживаються 

у процесі виготовлення 

продукції, може розглядатися і 

як технічне постачання, і як 

комерційна функція (купівля для 

майбутнього продажу). З метою 

раціонального використання 

усіх засобів виробництва для 

досягнення поставленої мети 

необхідно забезпечити 

координацію дій працівників, 

належне управління персоналом 

та контроль за результатами 

праці. Це - адміністративна 

функція. 

Додаткові функції це ті функції, без яких навіть у тих випадках, коли вони практично 

необхідні на великих підприємствах або коли вони визначені законом як обов'язкові, невеликі 

підприємства можуть обійтися. До таких функцій, зокрема, належить функція гарантування 

безпеки. 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати 

конспект, вивчити його та дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Написати визначення «унітарне підприємство», «корпоративне підприємство» 

2. Які види підприємств належать до господарських товариств? Напишіть їх визначення. 

3. В чому на Вашу думку полягає екологічна функція підприємства?  

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань надсилати на електронну 

пошту gr.ev@ukr.net  (вказуйте у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

