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Тема: НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: ознайомитися з нормативно-законодавчими аспектами здійснення 

підприємницької діяльності 

Досвід і сучасні тенденції розвитку економіки у світі та в Україні 

доводять, що без ініціативних, ділових людей, без розвитку різних форм 

підприємницької діяльності прогрес неможливий. Підприємницька діяльність 

– особливий вид господарської діяльності людей. 

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ГКУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-IV#Text ) в ст. 3 «Господарська 

діяльність та господарські відносини» визначає: 

 1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.  

2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення 

економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є 

підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська 

діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна 

господарська діяльність). 

Отже, підприємництво – це господарська діяльність з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. 

Подібний зміст має поняття «бізнес» – справа, заняття, економічна 

діяльність, спрямована на отримання прибутку. В Україні поняття «бізнес» і 

«підприємництво» сприймаються як слова-синоніми. Проте поняття «бізнес» 

ширше за змістом, оскільки до бізнесу належить здійснення будь-яких 

одноразових комерційних угод в будь-якій сфері діяльності, які направлені на 
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одержання доходу. Суб’єкта в бізнесі називають бізнесменом або 

комерсантом. 

Статтею 42. ГКУ визначається підприємництво як вид господарської 

діяльності: 

1. 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. 

Отже, бажання отримати прибуток – основна рушійна сила виробництва 

в системі вільного підприємництва. Підприємництво здійснюється на 

постійній основі (систематична діяльність), а не на основі разових угод. Крім 

цього, важливими рисами підприємництва є діяльність «своїм коштом» (на 

основі приватної власності), з власної ініціативи, на власний ризик. 

Підприємництво є складовою бізнесу як особлива, інноваційна його форма.  

Сутність підприємництва повніше розкривається через його функції 

(роль у суспільстві) – творчу, ресурсну, організаційну, мотиваційну, 

соціальну:  

✓ творча (інноваційна) функція полягає в тому, що підприємці 

реалізовують нові ідеї, упроваджують наукові розробки, пов’язані з 

господарським ризиком;  

✓ ресурсна функція передбачає, що підприємці націлені 

найефективніше використовувати задіяні в бізнесі ресурси – 

матеріальні, трудові, фінансові, інтелектуальні, інформаційні тощо;  

✓ організаційна функція полягає в організації виробництва та збуту 

товарів або послуг;  

✓ стимулююча функція полягає у формуванні механізму, що мотивує і 

ефективно використовувати ресурси, і максимально задовольняти 

потреби споживачів; 

✓ соціальна функція передбачає вироблення товарів і послуг, 
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необхідних суспільству;  

✓ особистісна функція зводиться до самореалізації підприємця, 

отримання задоволення від своєї діяльності. 

У процесі своєї діяльності підприємець повинен передбачати 

можливість отримання збитків замість прибутку і навіть банкрутство. 

Повністю запобігти ризику неможливо, тому що складно прогнозувати 

розвиток подій на товарних ринках або дії фірм-партнерів, конкурентів чи 

покупців. Отже, підприємництво – це тип господарської поведінки, пов’язаний 

з ризиком неотримання прибутку та соціального ефекту. 

Підприємництво розвивається у певному соціально-економічному та 

історичному середовищі, для його становлення та розвитку необхідні 

економічні, політичні, юридичні, психологічні передумови. Основною 

економічною передумовою є розмаїття форм власності (на ринку діють 

приватні, державні, кооперативні, колективні власники), а рішення з ведення 

бізнесу, пошуку партнерів, використання ресурсів приймаються власниками 

на свій ризик. В Україні такі економічні передумови виникли у зв’язку з 

проведенням приватизації, демонополізації господарської діяльності. Ще одна 

умова – існування ринкової інфраструктури (банки, кредитні спілки, біржі, 

транспортна система тощо).  

Політичні передумови – це створення сприятливого політичного 

клімату для підприємництва: захист з боку влади всіх форм власності; 

ефективна податкова, кредитна, митна та інша політика. 

Юридичні передумови ґрунтуються на законодавстві, нормативних 

актах країни, які однакові для всіх учасників ринку (однакові «правила гри»).  

Психологічні передумови проявляються у створенні позитивного 

ставлення членів суспільства до підприємництва.  

Перелічені умови підприємницької діяльності передбачені 

Конституцією України, Господарським кодексом України та низкою законів.  

Для розвитку підприємницької діяльності дуже важливо, щоби держава 
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не втручалася безпосередньо у діяльність підприємця, а лише здійснювала 

економічне регулювання через систему законодавства, фінансово-кредитні 

механізми. На жаль, в Україні життя кількох поколінь проходило в умовах 

негативного ставлення до підприємництва, що істотно впливало на його 

становлення. 

Суб’єкти підприємницької діяльності в Україні визначені 

Господарським кодексом (стаття 55).  

Основним діючим елементом у підприємництві є підприємець – суб’єкт, 

що знаходить і розвиває нові види економічної діяльності, методи 

виробництва, нові сфери застосування капіталу.  

Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарської діяльності в 

Україні користуються такими самими правами та мають такі самі обов’язки, 

як і громадяни України.  

Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність 

безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство. що ним 

створюється; самостійно або спільно з іншими особами.  

Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування. Існують також 

обмеження щодо здійснення фізичними особами права на підприємницьку 

діяльність. Вона обмежується законом щодо депутатів, посадових і службових 

осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. До того ж, 

забороняється займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовцям, 

службовим особам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, органів 

державної безпеки України тощо. 

Підприємницька діяльність різноманітна, як і людські потреби. Всі 

численні прояви підприємництва можна згрупувати таким чином: виробниче 
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підприємництво, комерційне підприємництво, посередницьке 

підприємництво, фінансове підприємництво (в тому числі страхове 

підприємництво).  

Виробниче підприємництво – це будь-яка матеріальна, інтелектуальна, 

творча діяльність, яка пов’язана з виробництвом продукції, наданням послуг, 

створенням певних духовних цінностей. Виробниче підприємництво належить 

до найбільш суспільно необхідних і водночас найскладніших видів бізнесу. 

Воно не приносить прибуток так швидко, як інші види бізнесу, його 

прибутковість зазвичай становить лише 10-12%. У зв’язку з цим воно не є аж 

надто привабливим для започаткування підприємницької діяльності. 

Комерційне підприємництво – діяльність, пов’язана з операціями та 

угодами з купівлі-продажу товарів і послуг. В цьому бізнесі підприємець 

виступає в ролі торговця, комерсанта, який купує товари для подальшого 

перепродажу. Товар закуповується за оптовими (гуртовими) цінами, а 

продається − за вищими, договірними. Завдяки різниці цін підприємець 

створює для себе прибуток і покриває витрати, пов’язані з реалізацією товару. 

Комерційне підприємництво отримало найбільший розвиток в Україні (як і в 

інших постсоціалістичних країнах) у перші роки переходу до ринку, тому що 

вкладений капітал повертається швидше і цей вид підприємництва 

характеризується відносно високою прибутковістю (20−30% і навіть більше). 

Фінансове підприємництво − це особливий вид комерційної діяльності, 

пов’язаний з купівлею-продажем національної та іноземної валют, цінних 

паперів, а також із обслуговуванням розрахункових операцій. Підприємець 

купує ці фінансові ресурси у їх власників, а потім з вигодою для себе 

перепродає покупцям або дає в борг за певну плату. Різниця між цінами купівлі 

та продажу грошових ресурсів становить маржу фінансового підприємця. З 

цієї різниці покриваються витрати та формується прибуток. 

У ХХІ ст. в Україні набуває популярності соціальне підприємництво, 

націлене на пом’якшення або розв’язання соціальних проблем. Основні 
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характеристики такої діяльності: позитивні соціальні результати, 

інноваційність, самоокуповування та фінансова стійкість (здатність 

розв’язувати соціальні проблеми до тих пір, поки це необхідно, але завдяки 

доходам від власної підприємницької діяльності). 

Соціально-орієнтовані підприємства пропонують можливості для 

створення робочих місць, нових форм підприємництва та зайнятості, 

допомагають подолати соціальну ізольованість людям з обмеженими 

фізичними та психічними можливостями, тим, хто був безробітним протягом 

тривалого часу, представникам груп ризику. Соціальне підприємництво 

сприяє розвитку широкого спектра соціальних послуг, необхідних 

суспільству, але якими не прагне займатися звичайний бізнес 

(малоприбуткові, непрестижні або потребують спеціальної професійної 

підготовки). 

У межах проєкту «Соціальне підприємництво в Україні: досягнення 

соціальних змін за ініціативою знизу», що реалізується за підтримки 

Європейського Союзу (2019 р.), було розроблено Зелену книгу з соціального 

підприємництва (https://socialbusiness.in.ua/ ). 

Завдання до уроку: 

1. Чи є суб’єктом підприємницької діяльності жителька села, яка кілька 

разів улітку продає на ринку в місті ягоди зі свого саду?  

2. Чому наш навчальний заклад не є суб’єктом підприємницької 

діяльності?  

3. Поміркуйте, чому в селі є кілька магазинів і кіосків, але може не бути 

відділення банку чи пункту обміну валют. 

4. Поміркуйте, чому охочих продавати хліб більше, ніж тих, хто його 

випікає? 

5. Чи вірні висловлювання: 

1) «чим більше підприємців, тим вища конкуренція»; 2) «чим більше 

підприємців, тим більш задоволені споживачі»; 3) «чим більше підприємців, 
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тим швидший прогрес технологій». 

РОЗГЛЯНТЕ ПОНЯТТЯ «соціальна орієнтація бізнесу» 

https://socialbusiness.in.ua/  та виправте алгоритм (розставте в логічній 

послідовності 1-9 для досягнення 10 пункту), що дозволяє підприємству 

налагодити соціальну орієнтацію своєї діяльності 

 

 

1
• збільшення прибутку підприємства

2
• збільшення доходу підприємства

3
• збільшення обсягів реалізації продукції

4
• збільшення кількості робочих місць

5
• збільшення  обовязкових соціальних виплат

6
• збільшення преміальних виплат персоналу

7
• підвищення купівельної спроможності населення

8
• впровадження інновацій

9
• покращення якості продукції підприємства 

10
• соціальна орієнтація бізнесу

https://socialbusiness.in.ua/

