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Діяльність виробничих підприємств за напрямами поділяється на: 
1. виробничу, що передбачає організацію та регулювання процесу 

виготовлення продукції. 
2. комерційну – збут та постачання; 
3. маркетингову – дослідження зовнішнього середовища під-

приємства. 
4. економічну – планування, фінансова діяльність, ціноутворення, 

облік та звітність, ресурсне забезпечення та ін. 
5. інноваційну – науково-технічні розробки, технологічна та 

конструкторська підготовка виробництва, впровадження нових 
технологій та видів продукції. 

6. інвестиційну – процес накопичення капіталу за рахунок вкладення 
цінностей у бізнес та створення додаткової вартості. 

 
2.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ВИДІВ 
 

Для успішної практики господарювання в ринкових умовах, 
кваліфікованого управління підприємствами виключно важливим є 
знання їх класифікації за певними ознаками (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Класифікація підприємств 
Ознака Види підприємств 

Мета і характер діяльності Комерційні та некомерційні 
Форма власності Державні, приватні, колективні, комунальні 
Належність капіталу Національні, іноземні, спільні 
Правовий статус Одноосібні, кооперативні, орендні, госпо-

дарські товариства 
Галузево-функціональний вид діяльності Промислові, сільськогосподарські, будівельні, 

транспортні, торговельні. 
Чисельність працівників Великі, середні, малі 
Територіальне підпорядкування Головні, дочірні, асоційовані 
Структура виробництва Вузькопрофільні, багатопрофільні, комбі-

новані 

 
Для переважної більшості підприємств властивим є комерційний 

характер діяльності з одержанням прибутку. До некомерційних 
відносяться благодійницькі, освітянські, медичні, наукові та інші 
підприємства невиробничої сфери. 

Приватними є підприємства, що засновані на власності майна 
окремих громадян, з правом найму робочої сили. Вони засновані на 
праві власності на майно однієї особи або членів однієї сім’ї, виключно 
їх особистій праці. 

Економіка підприємства 

315 
 

г) реалізують крупні винаходи і стають основою формування 
нових поколінь і напрямів розвитку техніки . 

 
8. Скільки існує стадій інноваційного процесу? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 10. 
 
9. До стадій інноваційного процесу відносять: 
а) проектування; б) впровадження; 
в) аналіз; г) розповсюдження. 
 
10. Існують такі форми інноваційного процесу: 
а) вертикальна; б) багатоярусна; 
в) розширена. 
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Тести 25 
1. За сферами діяльності інновації бувають: 
а) комплексні, що представляють єдність кількох видів змін; 
б) поліпшуючі інновації; 
в) викликані потребами ринку; 
г) споживацькі. 
 
2. Інновації, викликані потребами ринку відносять до такої 

класифікації: 
а) за рівнем новизни для ринку; 
б) за масштабами; 
в) за роллю у відтворювальному процесі; 
г) за джерелами появи. 
 
3. За джерелами появи інновації поділяються на: 
а) нові для галузі в країні; 
б) інновації, викликані потребами виробництва; 
в) прості; 
г) ринкові. 
 
4. За якого інноваційного процесу інновація є предметом купівлі-

продажу між творцями (виробниками) і споживачами інновацій: 
а) вертикальному; 
б) простому внутрішньоорганізаційному (натуральному); 
в) простому міжорганізаційному (товарному); 
г) розширеному. 
 
5. За масштабами інновації поділяються на: 
а) складні; б) інвестиційні; 
в) базисні інновації; г) продуктові; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. Технологічні інновації: 
а) дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на 

нових ринках; 
б) орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів; 
в) націлені на створення і застосування нової технології; 
 
7. Модифікаційні інновації: 
а) орієнтовані на зміни в організації і управлінні виробництвом; 
б) націлені на створення і застосування нової технології; 
в) направлені на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і 

технологій; 
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Колективне підприємство ґрунтується на власності його трудового 
колективу, кооперативу, іншого статутного товариства або громадської 
організації. 

Державні та комунальні підприємства є власністю загально-
державних чи адміністративно-територіальних одиниць. 

За належністю капіталу і контролю прийнято розрізняти під-
приємства: національні, коли капітал належить підприємцям своєї 
країни; закордонні – капітал є власністю іноземних підприємців 
повністю або у певній частині, що забезпечує їм необхідний контроль. 
Такі підприємства створюються у формі філіалів або дочірніх фірм 
та реєструються в країні місцезнаходження; спільні – коли підприємство 
засноване на базі об’єднання майна вітчизняних та іноземних власників. 

Ознака правового статусу передбачає поділ підприємств за різним 
ступенем майнової відповідальності в залежності від власності. 
Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини, які 
несуть відповідальність за свої зобов’язання усім майном (капіталом). 
Господарські товариства можуть бути з повною або обмеженою 
відповідальністю. 

Технологічною і територіальною цілісністю володіють так звані 
материнські (головні) підприємства або фірми. Особливістю діяльності 
їх є те, що вони контролюють інші фірми. В залежності від розміру 
капіталу, що належить материнській (головній) фірмі, а також 
правового статусу та ступеня підпорядкованості підприємства, які 
знаходяться у сфері впливу головної фірми, можна підрозділити на 
дочірні і асоційовані, філії і представництва. Дочірнє підприємство 
(компанія) – юридичне самостійне організаційне утворення, що 
здійснює комерційні операції і складає звітний баланс. При цьому 
материнська фірма контролює діяльність своїх дочірніх компаній, 
оскільки володіє контрольним пакетом їх акцій. Асоційоване 
підприємство не знаходиться під контролем фірми, яка володіє його 
акціями. 

Останнім часом активізували свою діяльність малі підприємства, 
що складають основу малого бізнесу. До них відносяться господарюючі 
суб’єкти з чисельністю працюючих: у промисловості та будівництві – 
до 200 осіб; в інших галузях виробничої сфери – до 50 осіб; науці і 
науковому обслуговуванні – до 100 осіб; галузях невиробничої 
сфери – до 25 осіб; роздрібній торгівлі – до 15 осіб. 

Поділ підприємств за галузево-функціональним видом діяльності 
та за структурою виробництва в цілому зрозумілий з самої назви 
окремих їх видів. 
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