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Тема: ПОНЯТТЯ І СУТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: сформувати розуміння сутності підприємницької діяльності 

У сучасній літературі одні автори ототожнюють поняття комерційної і 

підприємницької діяльності, інші стверджують, що комерційна діяльність 

ширше, ніж підприємницька або навпаки. Щоб розібратися в цьому, наведемо 

кілька взаємозалежних визначень понять, узятих з різних довідкових видань, і 

проаналізуємо їх та дамо їм характеристику. 

Комерсант – особа, яка займається приватною торгівлею, комерцією, 

тобто діяльністю, спрямованою на одержання прибутку. Комерсант є 

учасником господарського обороту з комерційним успіхом.  

Комерція (від лат. сommercium, торгівля) – торгівля і торгово-

посередницька діяльність, участь у продажі чи сприянні продажу товарів і 

послуг, у широкому значенні слова – підприємницька діяльність. 

Комерційна організація – господарське товариство, виробничий 

кооператив, торгова чи інша організація, підприємство, що займається 

підприємництвом, бізнесом, які мають на меті отримання прибутку. Є 

юридичною особою. 

Комерційна діяльність (підприємництво) – ініціативна, самостійна, 

здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність 

діяльність громадян, фізичних і юридичних осіб, спрямована на одержання 

доходу, прибутку від користування майном, продажу товарів, виконаних 

робіт, надання послуг. 

Торговець (англ. merchant): 

1) посередник, який вступає тимчасово в права володіння товаром, 

що його він купує і потім перепродає; 

2) особа, яка торгує товаром, купує і продає товар. 

Торгівля – це: 
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1) галузь господарства, вид економічної діяльності, об'єктом якого є 

товарообмін, купівля-продаж об'єктів, а також обслуговування покупців у 

процесі продажу товарів і їхньої доставки, збереження товарів і підготовки їх 

до продажу; 

2)  комерція, купівля і продаж товарів 

Господарство – сукупність природних і зроблених руками людини 

засобів, використовуваних для створення, підтримки, поліпшення умов і 

засобів існування, життєзабезпечення. 

Бізнес (від англ. business – справа, підприємництво) – ініціативна 

економічна діяльність, здійснювана за рахунок власних чи позикових засобів 

на свій ризик і під свою відповідальність, що має на меті одержання прибутку 

і розвиток власної справи. 

Торгова угода – всі угоди, пов'язані з обміном товарами в матеріально-

речовинній формі і надання послуг. Сторони є особливою категорією 

підприємців, іменованих комерсантами.  

Отже комерційною діяльністю є сукупність фінансово-економічних, 

правових та організаційних знань, навичок і дій, які направлені на організацію, 

проведення та удосконалення процесів обігу (купівлі, продажу) товарів та 

послуг з метою задоволення попиту споживачів і отримання прибутку. 

Комерція (від латинського “commercium”) означає “торгівля”. Але 

термін “торгівля” має подвійне значення: в одному випадку він означає 

самостійну галузь народного господарства, а в іншому – торгові процеси, 

спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна 

діяльність пов'язана з іншим поняттям торгівлі – торговими процесами по 

здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку.  

Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або 

нематеріальну власність, що реалізується на ринку. Товаром можуть бути 

продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуг, сама здатність 

до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може 
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обмінюватись на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні під 

товаром розуміють продукт праці, виготовлений і призначений для обміну. 

Як вже зазначалось, комерційна діяльність пов'язана з торговими 

процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку. 

Що розуміють під поняттям “торгові процеси”? 

Торгові процеси (комерційні) – це процеси, пов'язані зі зміною 

вартості, тобто з купівлею і продажем товарів. До них відносяться і 

організаційно-господарські процеси, які безпосередньо не зв'язані з актами 

купівлі-продажу, але забезпечують безперервність їх здійснення і не мають 

виробничого (технологічного) характеру (вивчення потреб, укладання 

договорів купівлі-продажу, реклами та ін.). 

Основні комерційні процеси поділяють на наступні види: 

− вивчення і прогнозування купівельного попиту, вивчення і виявлення 

потреб населення в товарах і послугах; 

− виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товарів; 

− планування та організація раціональних господарських зв'язків з 

постачальниками товарів, включаючи укладання договорів на постачання 

товарів, розробку й подання заявок і замовлень на товари, організацію обліку 

і контролю за виконанням договірних зобов'язань, різні форми комерційних 

розрахунків та ін.; 

− планування, організація і технологія проведення оптової закупівлі 

товарів у різних постачальників (на ярмарках, оптових продовольчих ринках, 

товар-них біржах, аукціонах, у виробників продукції, торгових посередників і 

т.д.); 

− планування, організація і технологія оптового і роздрібного продажу 

товарів, включаючи форми й методи продажу товарів, умови їх застосування, 

якість обслуговування і т. д.; 

− планування і проведення рекламно-інформаційної діяльності зі збуту 

товарів; 



Підприємницька та комерційна діяльність  

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

4 

− планування і формування торгового асортименту на складах і в 

магазинах, керування товарними запасами. 

Отже відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 

436-ІV підприємницька або комерційна діяльність — це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою отримання 

прибутку. Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть 

бути громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності 

або дієздатності. 

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати 

самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. 

Основними принципами підприємницької діяльності є: 

1) вільний вибір підприємцем видів комерційної діяльності; 

2) самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір 

постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 

матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання 

яких не обмежене законом, встановлення цін на продукцію та послуги 

відповідно до закону; 

3) вільне наймання підприємцем працівників; 

4) комерційний розрахунок і власний комерційний ризик; 

5) вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після 

сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 

6) самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 

діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної 

виручки на свій розсуд. 

Звідси випливає, що предмет підприємницької діяльності – це 

вивчення основних послідовних дій підприємця (з моменту зародження 

підприємницької ідеї до її здійснення і реалізації основної мети) у процесі 

вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу і споживання різних 
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товарів і послуг і втіленого в них необхідного й додаткового продукту. Отже 

до предмету підприємницької діяльності входять закони, що керують діями 

підприємців у процесі вибору щодо обмежених ресурсів для виробництва, 

обміну, розподілу і споживання, і закони, що керують виробничими 

відносинами між різними суб'єктами комерційної діяльності і найманих 

робітників у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів та 

послуг. Спираючись на таке розуміння предмета, можна дати узагальнююче 

визначення теорії комерційної діяльності. Основи підприємницької 

діяльності – наука про закони, що керують, з одного боку, відносинами 

економічної власності між різними суб'єктами комерційної діяльності і 

найманих робітників, а з іншого - діями підприємців у процесі вибору ресурсів 

для виробництва, обміну, розподілу й споживання товарів та послуг. 

Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні 

умови для цього. 

Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та 

ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм 

визначається Господарським кодексом та іншими законодавчими актами. 

Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними 

організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні 

можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 

інформаційних, природних та інших ресурсів, а також свободу конкуренції. 

Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не 

дозволяється, якщо вона не суперечить чинному законодавству. 

Суб'єкти підприємницької діяльності 

Згідно з українським законодавством суб'єктами господарювання 

визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють діяльність, 

реалізуючи господарську компетенцію на основі права власності, права 

господарського відання, права оперативного управління, мають відокремлене 

майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями. Виходячи з цього, 
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суб'єктами підприємницької діяльності є:  

а) громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які проводять 

господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 

б) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, 

створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які 

проводять господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом 

порядку. 

Суб'єкти господарювання мають право відкривати свої філії, 

представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. 

Відповідно до ст. 34 і 35 «Цивільного кодексу України» (із змінами і 

доповненнями) фізична особа може бути зареєстрована суб'єктом 

підприємницької діяльності, тільки набувши повної цивільної дієздатності, а 

саме: 

1)  з моменту досягнення вісімнадцяти років (повноліття); 

2)  у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу; 

3) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 

досягла шістнадцяти років і бажає займатись комерційною діяльністю, за 

наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або 

органу опіки та піклування. 

Не дозволяється займатися підприємництвом таким категоріям 

громадян: військовослужбовцям, посадовим особам органів прокуратури, 

суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, 

державного нотаріату, а також органів державної влади та управління, які 

здійснюють контроль за діяльністю підприємств. 

Не можуть бути підприємцями особи, яким суд заборонив займатися 

певним видом діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду, 

а також особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та 
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інші корисливі злочини. 

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати 

самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. 

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; 

− державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

− підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 

об'єднання майна різних форм власності). 
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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 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 
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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 

група 

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. 

 

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; 
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- 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; 

- 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 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Підприємницька 

діяльність це  

а) особа, яка займається приватною торгівлею, комерцією, 

тобто діяльністю, спрямованою на одержання прибутку 
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2. Підприємництво 

це 

б) торгівля і торгово-посередницька діяльність, участь у 

продажі чи сприянні продажу товарів і послуг 

3. Бізнес це  в) ініціативна, самостійна, здійснювана від свого імені, на свій 

ризик, під свою майнову відповідальність діяльність громадян, 

фізичних і юридичних осіб, спрямована на одержання доходу, 

прибутку від користування майном, продажу товарів, 

виконаних робіт, надання послуг 

4. Господарство це г) ініціативна економічна діяльність, здійснювана за рахунок 

власних чи позикових засобів на свій ризик і під свою 

відповідальність, що має на меті одержання прибутку і 

розвиток власної справи 

5. Асоціація це д) сукупність природних і зроблених руками людини засобів, 

використовуваних для створення, підтримки, поліпшення умов 

і засобів існування, життєзабезпечення 

6. Корпорація це е) найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та 

організацій з метою постійної координації і господарської чи 

іншої діяльності 

7. Консорціум це ж) 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 

8. Головна мета 

підприємства це  

з) тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського 

капіталу для досягнення загальної мети. (наприклад, реалізації 

великого проекту) 

9. Фінансово- 

промислова група це 

и) отримати максимальний прибуток у довгостроковій 

перспективі 

10. Холдинг це к) 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 

11. Концерн це л) 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 

12. Комерсант це м) 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 

 

 


