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Тема 2 
ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ФОРМИ 

 
2.1. Основні цілі, функції і напрями діяльності виробничого 

підприємства 
2.2. Класифікація підприємств та характеристика їх видів 
2.3. Інтеграційні форми підприємств та організацій 
2.4. Сутність виробничої та загальної структури підприємства 
 

2.1. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Підприємством називається самостійний уставний суб’єкт, що 

володіє правами юридичної особи та здійснює господарську діяльність. 
Воно є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, не маючи у своєму складі інших 
юридичних осіб. 

Підприємство є основною організаційною ланкою національного 
господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство 
як організаційну форму господарської (бізнесової) організації, тобто 
організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили 
об’єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської 
діяльності. Визначення «основна ланка», з одного боку, відмежовує 
підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності 
(типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення 
підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого – від 
суб’єктів господарського права, які не належать до основної ланки: 
об’єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, 
органів управління економікою. 

Закон встановлює, що підприємство – це суб’єкт господарювання. 
Суть визначення «господарюючий суб’єкт» полягає в тому, що 
підприємство є товаровиробником, яке виробляє і реалізує свій товар з 
метою одержання прибутку. Самостійність у прийнятті господарських 
рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства 
як товаровиробника. Юридичний аспект такого визначення полягає 
в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності 
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сприятиме забезпеченню високих темпів економічного розвитку. В 
основі інвестиційної діяльності лежать перетворення інвестицій 
(кругообіг інвестицій), що постійно повторюються за схемою: 
формування нагромаджень − вкладення ресурсів (інвестування) − 
одержання прибутку. 

Під інноваційною діяльністю слід розглядати діяльність із створення 
та доведення науково-технічних ідей, винаходів і розробок до 
практичного застосування. Завершеність розуміння інноваційної 
діяльності випливає не тільки з визначення інновації, що об’єднує 
науку, техніку, економіку, підприємництво, освіту та управління, а 
й з позицій теорії життєвих циклів і стадій їхнього розвитку, серед 
яких виокремлюють цикли створення та цикли реалізації інновацій. 

Порівнюючи різноманітні визначення щодо економічної сутності 
категорій інноваційної та інвестиційної діяльності та беручи за 
основу комплексний підхід взаємодії інновацій, які більшою мірою 
пов’язані з оновленням, із інвестиціями, які пов’язані з вкладеннями, 
інвестиційно-інноваційну діяльність розглянуто як складну динамічну 
систему, що ґрунтується на комплексі фінансово-економічних важелів 
і стимулів, яка поєднує технологічні процеси та форми організації 
виробництва на основі найновіших досягнень науки і техніки із 
формами їх багатостороннього фінансування. Основним завданням 
інвестиційно-інноваційної діяльності є пошук та ефективне вико-
ристання фінансових ресурсів для доведення наукових, технічних 
ідей і розробок до конкретної продукції та технології, що мають 
попит на ринку. 

 
26.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Основними компонентами щодо участі держави у формуванні 
сприятливого інноваційного середовища реалізації є: 

а) фінансування інноваційної діяльності через систему державних 
науково-технічних програм різного рівня та фінансування через 
спеціально створені фонди; 

б) формування інноваційної інфраструктури; 
в) використання непрямих методів регулювання. 
Стабільність і ефективність державної підтримки інноваційної 

активності в країні в довгостроковому періоді можна забезпечити 
лише за виконання низки умов, основними з яких є: а) забезпечення 
зростання ВВП, обсягу виробництва, прибутку та рентабельності 
його галузей; б) зміцнення самостійності підприємств щодо вирішення 
проблеми інноваційного розвитку, зростання частки їх власних коштів, 
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спрямованих на впровадження інновацій у виробництво; в) зниження 
частки бюджетних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності за 
загальної тенденції збільшення бюджетних асигнувань на науку та 
інноваційну діяльність; г) збільшення обсягу банківського та небан-
ківського кредитування інноваційної діяльності та одночасного зниження 
ставки кредитного рефінансування; д) розширення масштабів 
упровадження інноваційних досягнень шляхом зменшенням податкового 
тиску на підприємства тощо. 

Серед інструментів непрямого державного регулювання інноваційної 
діяльності найбільшого поширення повинні набути податкові пільги, 
пільгове кредитування інноваційних проектів та амортизаційні 
відрахування. 

Запроваджена чинним законодавством методологія нарахування 
податків не стимулює інвестиційно-інноваційної діяльності в 
національній економіці. Низький рівень доходів основної частини 
населення змушують уряд приймати політику підвищеного податкового 
навантаження на підприємницькі структури, що призводить у кінцевій 
формі не тільки до зниження ефективності господарювання, але й 
до використання різних шляхів уникнення податків. Незадовільним 
є той факт, що всі зміни в податковому законодавстві мають не 
економічне, а політичне підґрунтя. Держава не є послідовною у своїй 
податковій політиці. Кожен наступний Держбюджет, усупереч 
Закону «Про систему оподаткування» та інших базових законів про 
податки, вносить зміни в порядок їх нарахування і сплати. У такому 
нестабільному середовищі високоризиковий інвестиційно-інноваційний 
бізнес не може нормально розвиватися. 

Для ліквідації невідповідностей у механізмі податкового сти-
мулювання інноваційної діяльності потрібно вживати такі заходи, 
як: а) застосування пільг в оподаткуванні прибутку інноваційних 
підприємств згідно з чинним законодавством; б) звільнення від 
податків наукових установ, діяльність яких здійснюється за рахунок 
державного бюджету; в) звільнення від оподаткування коштів 
підприємств, що спрямовуються на фінансування наукових досліджень, 
із прирівнюванням їх до інвестицій в інтелектуальний капітал; 
г) звільнення від оподаткування коштів банків, страхових компаній, 
пенсійних фондів та інших фінансових установ, що інвестуються в 
інноваційні підприємства, та встановлення пільг з оподаткування 
коштів, отриманих унаслідок цих інвестицій, зокрема, диференціювання 
ставки податку на прибуток для банків залежно від напрямів 
використання ресурсів; д) надання пільг в оподаткуванні банкам, які 
здійснюють довгострокове кредитування інноваційних підприємств. 
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13. Перевагами корпорації є: 
а) невизначеність терміну функціонування; 
б) широкі можливості виробничої та комерційної діяльності; 
в) простота заснування; 
г) існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів. 
 
14. Що передбачє інноваційна модель підприємництва: 
а) незмінно орієнтується на найефективніше використання 

наявних ресурсів підприємства; 
б) передбачає активне використання переважно інноваційних 

організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-
економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу; 

в) виявлення реальних можливостей досягнення поставленої 
мети бізнесової діяльності; 

г) аналітична оцінка наявних ресурсів. 
 
15. Який характер може мати виробнича підприємницька 

діяльність? 
а) основний; б) додатковий; 
в) спеціальний; г) цільовий. 
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