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Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

Мета: ознайомитися з основними поняттями підприємництва в Україні, їх 

принципами та сутністю 

В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, 

оскільки саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція,  

надаються необхідні послуги та виконуються певні роботи.  

Підприємство - це самостійний, організаційно відособлений господарюючий 

суб'єкт виробничої сфери народного господарства, що виробляє і реалізує 

продукцію, виконує роботи промислового характеру або надає платні послуги. 

Будь-яке підприємство є юридичною особою, має власну систему обліку і 

звітності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий і інший рахунки, 

печатку з власним найменуванням і товарний знак (марку).  

Головною метою (місією) створення і функціонування підприємства є 

одержання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам 

виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), на основі якої 

задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників 

засобів виробництва.  

На основі загальної місії підприємства формуються і встановлюються 

загальфірмові цілі, що визначаються інтересами власника, розмірами капіталу, 

станом підприємства, зовнішнім середовищем і повинні відповідати наступним 

вимогам: бути конкретними і вимірними, орієнтованими в часі, досяжними і 

взаємно підтримуваними.  

Кожне підприємство - це складна виробничо-економічна система з 

багатогранною діяльністю. Найбільше чітко виділяються наступні головні 

напрямки: 

1) комплексне вивчення ринку (маркетингова діяльність);  
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2) інноваційна діяльність (науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

розробки, впровадження технологічних, організаційних, управлінських і 

інших нововведень у виробництво);  

3) виробнича діяльність (виготовлення продукції, виконання робіт і надання 

послуг, розробка номенклатури й асортименту адекватних попиту на ринку);  

4) комерційна діяльність підприємства на ринку (організація і стимулювання 

збуту виробленої продукції, послуг, діюча реклама);  

5) матеріально-технічне забезпечення виробництва (постачання сировини, 

матеріалів, комплектуючих виробів, забезпечення усіма видами енергії, 

технікою, устаткуванням, тарою, тощо);  

6) економічна діяльність підприємства (усі види планування, ціноутворення, 

облік і звітність, організація й оплата праці, аналіз господарської діяльності 

тощо);  

7)  післяпродажний сервіс продукції виробничо-технічного і споживчого 

призначення;  

8) соціальна діяльність (підтримка на належному рівні умов праці і життя 

трудового колективу, створення соціальної інфраструктури підприємства, 

що включає власні житлові будинки, їдальні, лікувально-оздоровчі і дитячі 

дошкільні установи, ПТУ тощо).  

Діяльність підприємства упорядковують численні юридичні акти, основним з 

яких є Господарський кодекс України. Він визначає статут підприємства і 

колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією 

підприємства.  

Господарський кодекс України визначає порядок створення, реєстрації, 

ліквідації і реорганізації підприємства.  

Відповідно до існуючого законодавства підприємство може створюватися 

власником або за рішенням трудового колективу; у результаті примусового поділу 

іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства; у результаті 

виділення зі складу діючого підприємства одного або декількох структурних 

підрозділів, а також в інших випадках.  
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Підприємство включається до державного реєстру України з дня його 

реєстрації. Для здійснення цієї процедури необхідні заява, рішення засновника про 

створення, статут та інші документи, перелік яких затверджено Кабінетом 

Міністрів України.  

Ліквідація і реорганізація підприємства здійснюється за рішенням власника і 

при участі трудового колективу, або за рішенням суду або арбітражу, а також у 

випадках: визнання його банкрутом; якщо прийнято рішення про заборону 

діяльності підприємства; якщо рішенням суду визнані недійсними установчі 

документи й в інших випадках.  

Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі 

сполучення прав власника і принципів самоврядування трудового колективу. 

Власник може делегувати свої права з управління підприємством раді підприємства 

або іншому органу, передбаченому статутом підприємства, що представляє 

інтереси власника і трудового колективу.  

Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства. Джерелами його 

формування є:  

- грошові і матеріальні внески засновників;  

- доходи від основної та іншої видів діяльності;  

- доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів;  

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  

- надходження від роздержавлення і приватизації власності;  

- безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій і громадян і інші 

джерела.  

Підприємство користується і розпоряджається майном за своїм розсудом: 

продає, передає безкоштовно, обмінює або здає в оренду.  

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності 

підприємства відповідно до Господарського кодексу України про підприємство є 

прибуток (доход), порядок використання якого визначає власник.  



Економіка підприємства 

Максютенко Ірина Євгеніївна 

irikmax@ukr.net 

Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його 

росту з боку державних органів, мінімальний розмір оплати праці найманих 

робітників, який не може бути менше рівня малозабезпеченості, що встановлений 

законодавством України; установлює форми, системи і розміри оплати праці й інші 

види доходів працівників.  

Підприємство самостійне здійснює планування діяльності і визначає 

перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію. Основу планів 

складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг, і 

постачальниками матеріально-технічних ресурсів.  

Підприємство реалізує свою продукцію за цінами і тарифами, установлюваним 

самостійно або на договірній основі. У розрахунках із закордонними партнерами 

застосовуються контрактні ціни відповідно до умов і цінами світового ринку.  

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і 

здоров'я членів трудового колективу і їхніх родин, вирішуються трудовим 

колективом за участю власника відповідно до статуту підприємства, колективним 

договором і законодавчими актами України.  

Держава гарантує дотримання прав і законних інтересів підприємства: 

забезпечує йому рівні правові й економічні умови господарювання, незалежно від 

форм власності; сприяє розвиткові ринку і регулює його за допомогою економічних 

законів і стимулів, реалізує антимонопольні заходи; забезпечує пільгові умови 

підприємствам, які впроваджують прогресивні технології, що створюють нові 

робітники місця.  

Підприємство несе відповідальність за порушення договірних зобов'язань, 

кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції, за 

забруднення навколишнього середовища. Підприємство повинне забезпечувати 

безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я 

своїх працівників, населення і споживачів продукції.  

Контроль за окремими сферами діяльності підприємства здійснюють: 

державна податкова адміністрація, податкова поліція і державні органи, на які 
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покладений нагляд за безпекою виробництва, праці, протипожежної й екологічної 

безпеки, інші органи, визначені законодавством України.  

Підприємство діє на підставі Статуту, що затверджується власником майна, а 

для державних підприємств - також при участі трудового колективу.  

У статуті підприємства визначаються: власник і повне найменування 

підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, органи управління 

і порядок їх формування, компетенція і повноваження трудового колективу і його 

виборних органів, порядок утворення майна, умови реорганізації і припинення 

діяльності підприємства.  

У статут можуть включатися положення: про трудові відносини; про 

повноваження, порядок створення і структурі ради підприємства; про товарний 

знак тощо.  

Класифікація підприємств може бути дана з використанням ряду ознак: 

- за метою і характером діяльності можна виділити два види підприємств: 

підприємницькі (комерційні) і непідприємницькі (некомерційні), існування яких 

забезпечується бюджетним фінансуванням держави.  

- за формами власності відповідно до Господарського кодексу України. 

- за ознакою приналежності капіталу 

- за формою господарювання виділяють господарські товариства, що 

представляють об'єднання підприємців.  

- за технологічною (регіональною) цілісністю і ступенем підпорядкованості 

розрізняють головні і дочірні підприємства і їхні філії. Головні підприємства 

контролюють діяльність дочірніх і філій.  Дочірнє підприємство є юридично 

самостійним і організаційно відособленим, самостійно здійснює комерційні 

операції і складає звітний баланс, але контрольний пакет акцій належить головному 

підприємству.  На відміну від дочірніх підприємств філія не користується 

юридичною і господарською самостійністю, не має власного статуту і балансу, діє 

від імені і з доручення головного підприємства. Майже весь акціонерний капітал 

філії належить головному підприємству.  
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- за функціонально-галузевими видами діяльності виділяють наступні види 

підприємств: промислові, сільськогосподарські, транспортні, торговельні, 

виробничо-торговельні, торгово-посередницькі, будівельні, інноваційно-

впроводжувальні, лізингові, банківські, страхові, туристичні, підприємства зв'язку 

тощо.  

- за обсягом господарського обороту підприємства і  чисельністю  його 

працівників підприємство може бути віднесене до малих, середніх і великих.  

Підприємства можуть поєднуватися в інтеграційні утворення, характеристика 

яких наведена у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 - Основні види інтеграційних утворень 

Види утворень Характеристика 

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. 

 

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 

2. Підприємництво це б) торгівля і торгово-посередницька діяльність, участь у продажі чи 

сприянні продажу товарів і послуг 
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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 

 

 


