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Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: сформувати навички організації підприємницької діяльності. 

Після виникнення у комерсанта підприємницької ідеї потрібно 

приймати рішення: купувати діюче підприємство, реорганізувати існуюче або 

створити нове. 

Фінансисти при оцінці кредитного ризику банку вважають у більшості 

випадків найбільш ефективне придбання підприємства. У той же час для 

створення раніше невідомих товарів або послуг, освоєння нової "ринкової 

ніші" більше підходить реорганізація підприємства або створення нового. 

З юридичної точки зору підприємство може бути створено: 

- за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним 

(ними) органу, підприємства-засновника, організації або трудового колективу 

на основі діючого законодавства, а також унаслідок примусового розділу 

іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства; 

- шляхом виділення із складу діючого підприємства за рішенням його 

трудового колективу за згодою власника або уповноваженого ним органу. У 

цьому разі за новими підприємствами зберігаються правоприємні 

зобов'язання. 

Але кожний з цих варіантів вимагає кадрового, матеріального і 

фінансового забезпечення, тобто ефективних підприємницьких рішень щодо 

залучення людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Передумови таких 

рішень готуються підприємцем у процесі формування бізнес-плану. Але цій 

роботі передує аналіз проблем вишукування початкового капіталу. 

Початковий капітал — сума грошей, цінних паперів або матеріально-

речовинних цінностей, необхідних підприємцю для відкриття власної справи, 

створення підприємства з виробництва товарів, послуг. 
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Початковий капітал неоднаковий у різних країнах, окремих сферах і 

галузях народного господарства. 

Початковий капітал включає і так званий "стартовий" компонент 

(капітал), тобто витрати, пов'язані з підготовкою виробництва товарів або 

послуг. Вони містять у собі певні витрати на створення власного підприємства: 

- його реєстрацію (сплата реєстраційного збору); 

- оплату підготовки установчих документів; 

- послуги нотаріуса; 

- відкриття розрахункового рахунку в банку; 

- виготовлення ескізу печатки, штампів, товарного знаку; 

- одержання кодів діяльності; 

- дозвіл міліції на виготовлення печатки і штампів; 

- послуги чиновників та ін. 

На цьому етапі фінансове планування проводиться в рамках розробки 

бізнес-плану. 

Надзвичайно важливою для майбутніх підприємців є точна інформація 

бізнес-плану про майно підприємства, зокрема про джерела його 

формування. Майно підприємства складають його основні й оборотні фонди, 

а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 

підприємства. Основними джерелами формування майна підприємства є: 

- грошові й матеріальні внески засновників; 

- доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів 

господарської діяльності, у тому числі від операцій з цінними паперами; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- кошти з бюджетів різних рівнів. 

Одним з найважливіших засобів формування початкового капіталу є 

заощадження домогосподарств. Кількісно такі заощадження являють собою 

різницю між доходами сім'ї і споживчих витрат.  

На будь-якому підприємстві повинна діяти фінансова стратегія, що 
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реалізується у фінансових планах, яка дозволяє на початковому етапі 

діяльності вирішити два основних завдання: 

- які кошти необхідні для того, щоб створити підприємство? 

- які кошти необхідні для роботи підприємства протягом 3-х місяців? 

- які їхні джерела? 

Визначивши обсяг і джерела інвестування, підприємець приймає 

рішення про створення підприємства. В його основі лежать механізми 

визначення прибутковості інвестування та аналізу беззбитковості.  

Прибутковість інвестування пов'язана зі строком окупності й 

дисконтуванням доходу. Строк окупності інвестицій визначається 

відношенням суми початкових інвестиції до щорічних грошових доходів від 

реалізації підприємницької ідеї. 

Але в умовах інфляції його визначення неможливе без застосування 

коефіцієнта дисконтування (F). Його знаходять за формулою 

𝐹 =
1

(1+%)𝑛
,  

де: % — відношення банківської кредитної ставки до 100; 

n — кількість років інвестування. 

Ефективність інвестування визначається відношенням суми 

дисконтування доходу до суми дисконтування витрат. Реалізація 

підприємницької ідеї вважається ефективною, якщо цей коефіцієнт більше 

одиниці. Цю ефективність відображає і коефіцієнт прибутковості. Він 

припускає визначення точки беззбитковості, що показує рівень виробництва 

і продажів, при якому фінансові надходження покривають видатки на 

виробництво. У цій точці воно стає беззбитковим, але і прибутку ще не дає. 

Головним на початковому етапі заснування юридичної особи є вибір 

його форми власності й правового статусу підприємства. Засновниками 

підприємства можуть бути власники майна або уповноважені ними особи. 

На другому етапі ведеться розробка установчих документів, статуту й 

установчого договору. Заключним етапом утворення юридичних осіб є їх 
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державна реєстрація, з моменту якої організація одержує статус юридичної 

особи. 

Статут підприємства визначає його правоздатність, установлює 

правовий статус. Основне призначення статуту — інформування контрагентів 

та інших осіб про коло своєї діяльності, права і можливості, встановлення 

організаційно-правової форми підприємства. 

Ні сам статут, ні його окремі положення не можуть бути оголошені 

комерційною таємницею. 

Установчий договір — це договір про добровільне об'єднання двох чи 

декількох осіб, їхнього майна, в якому кожний з учасників бере на себе певні 

зобов'язання стосовно інших учасників з метою одержання прибутку. Тому 

акцент у ньому роблять на загальному обсязі статутного капіталу, частки 

кожного із засновників, її формі (натуральній чи майновій), умовах передачі 

майна у власність юридичної особи, порядок розподілу прибутку і збитків, 

умови виходу засновників зі складу юридичної особи. 

Підписанню установчого договору, як правило, передує ретельне 

комплексне техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства, 

розробка бізнес-плану і насамперед таких сторін документа, як розрахунок 

статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на 

функціонування підприємства та ін. 

Оскільки в установчому договорі особлива увага приділяється 

статутному капіталу, розглянемо його сутність і шляхи формування. 

Статутний капітал — сукупність майнових (матеріальних, речових) і 

грошових коштів та інших нематеріальних цінностей, що є постійним внеском 

його засновників-учасників у створене ними господарче товариство з метою 

забезпечення діяльності підприємства й одержання на цій основі прибутку. 

Внесками засновників і учасників товариства є: 

- у майновій формі — будинки, споруди, устаткування та інші 

матеріальні цінності; 
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- у грошовій формі — грошові ресурси (в тому числі у вільно 

конвертованій валюті) і цінні папери; 

- у формі нематеріальних цінностей — усі види майнових прав: на 

користування землею та іншими природними ресурсами, в тому числі 

інтелектуальною власністю (зокрема, використання винаходів у вигляді 

патентів і ліцензій, "ноу-хау"). 

При створенні акціонерного товариства в установчих документах 

повинні бути відображені дані про види акцій, що випускаються, їхню 

номінальну вартість, кількість і співвідношення акцій різних видів. 

Державна реєстрація юридичних і фізичних осіб проводиться відповідно 

до Закону України від 15.05.03р. №755-І “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців”, що набрав чинності з 1 липня 

2004 р. Підприємство вважається створеним і здобуває статус юридичної 

особи з моменту державної реєстрації і внесення в єдиний державний реєстр. 

Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою 

суб'єкта підприємницької діяльності, а також на підставі рішення суду. 

Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його 

ліквідації або реорганізації. Реорганізація підприємства — процес 

перетворення, перебудови організаційної структури і управління 

підприємством при збереженні його виробничого потенціалу, зокрема 

основних фондів. 

Формами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділення і 

перетворення підприємств: 

- злиттям організацій визнається виникнення нової організації 

шляхом передачі їй усіх прав і обов'язків двох чи декількох організацій з 

одночасним припиненням діяльності останніх;  

- приєднанням організації визнається припинення діяльності однієї чи 

декількох організацій з передачею всіх їхніх прав і обов'язків іншій організації; 

- поділом організації визнається припинення діяльності організації з 
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передачею всіх її прав і обов'язків знову створюваним організаціям; 

- виділенням організації визнається створення однієї чи декількох 

організацій без припинення діяльності. При виділенні зі складу діючої 

організації однієї або декількох до кожної з них переходить частина прав і 

обов'язків реорганізованої організації відповідно до розподільчого балансу;  

- під перетворенням організації розуміється перетворення юридичної 

особи однієї організаційно-правової форми в іншу відповідно до положень 

господарського кодексу і законів. 

Ліквідація підприємства може здійснюватися: 

- добровільно — ліквідаційною комісією, що створюється власником або 

уповноваженим ним органом, призначеним ліквідаційною організацією; 

- примусово — комісією, призначеною судом або відповідним 

державним органом. 

Ліквідація і реорганізація підприємства проводяться за рішенням 

власника і участю трудового колективу. 

Основними причинами ліквідації підприємства є: 

- його банкрутство, тобто неможливість платити за своїми обов'язками, 

а також погасити наявні борги. Під неспроможністю (банкрутством) 

розуміється процес припинення діяльності організації (індивідуального 

підприємця) відповідно до рішення суду (чи добровільно) при невиконанні 

відповідно до закону грошових зобов'язань перед кредиторами та іншими 

зобов'язаннями перед бюджетами. До конкретних причин банкрутства 

підприємств відносяться: їхня низька конкурентоздатність, надмірні витрати 

виробництва й обороту, нестача оборотних коштів, високі відсотки по 

кредиту, погіршення економічної кон'юнктури та ін.; 

- закінчення терміну, на який підприємство створювалося, чи 

досягнення мети, поставленої суб'єктами комерційної діяльності при 

організації підприємства; 

- ухвалення рішення про заборону діяльності підприємства через 
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невиконання умов, установлених законодавством, якщо в передбачений 

рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінений вид 

діяльності; 

- визнання рішенням суду недійсними установчих документів і дозволу 

на створення підприємства; 

- систематичні й грубі порушення діючого законодавства. 

 

Завдання до уроку: 

Організація та фінансування підприємницької діяльності 

https://learningapps.org/display?v=pczycxkdn21 

 

https://learningapps.org/display?v=pczycxkdn21

