
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 
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Тема:  Основи підприємницької діяльності. 

Мета: Охарактеризувати основи підприємницької діяльності, розкрити її призначення; 

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

до професії. 

    Хід уроку: 

       Класифікувати підприємства можна за різними критеріями: 

 
Мал. 1. Види підприємств 

       За кількістю власників підприємницька діяльність може бути: 

• індивідуальною — власність належить одній фізичній особі; 

• колективною — власність належить одночасно декільком суб’єктам з певною часткою 

кожного з них або без певних часток. Володіння, використання та розпорядження майном, 

яке перебуває в колективній власності, здійснюється за узгодженням усіх власників. 

        Згідно з Господарським кодексом України, підприємство — це 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 або іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом 

та іншими законами. 

       Так, за економічними показниками та кількістю працівників підприємства можна 

поділити на: 

• малі — підприємства, у яких середньо-облікова кількість працівників за звітний 

(фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам 

євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні; 

• великі — підприємства, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний 

(фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 

(робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро; 

• середні — усі інші підприємства. 

      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). 

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

діють підприємства: 

• унітарні — підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для 

того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), 

затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним 

призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового 

найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є 

підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання 

громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника; 

• корпоративні — підприємство створюється, як правило, двома або більше засновниками 

за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або 

підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління 

справами на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, 

участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. 

Корпоративними є кооперативні підприємства, що створюються у формі господарського 

товариства, а також інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох 

або більше осіб. 

     До організаційних форм діяльності підприємства належать: 

• господарське товариство — підприємство, створене юридичними особами або 

громадянами шляхом об’єднання їхнього майна та їх участі у підприємницькій діяльності 

товариства з метою одержання прибутку. Це акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства, командитні товариства; 

• кооператив — підприємство, створене групою осіб, які добровільно об’єдналися для 

ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, 

соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. 

      У Класифікаторі організаційно-правових форм господарювання чинним 

законодавством визначені такі організаційно-правові форми юридичних осіб та їх 

відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також підприємці — фізичні особи, які не 

мають статусу юридичної особи. 

       Фізична особа-підприємець (ФОП) — фізична особа, яка реалізує свою здатність до 

праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. 

       Питання для самоперевірки 

1. Що таке ФОП? 

2. За якими критеріями класифікують підприємства? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

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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