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список використаної літератури 

 

 

1. Економічні й правові основи підприємницької діяльності. 

1.1. сутність підприємницької діяльності та її роль у формуванні ринкових 

відносин 

1.2. види і форми підприємницької діяльності 

1.3. принципи та умови створення підприємницьких організаційних структур 

1.4. ділові якості підприємців та їх роль у забезпеченні успіху підприємницької 

діяльності 

 

2. Організаційні форми підприємництва 

2.1. підприємство - основна організаційна структура господарювання 

2.2. види підприємств та їх класифікація 

2.3. порядок створення підприємства та умови його функціонування 

2.4. умови і порядок державної реєстрації підприємства 

2.5. реорганізація і припинення діяльності підприємства 

 

 

 3. Менеджмент підприємницької діяльності 

3.1. Суть менеджменту та його роль в управлінні підприємницькою діяльністю 

3.2. Роль менеджера в ефективному управлінні підприємницькою структурою 

3.3. Методи управління колективом підприємницької структури 

3.4. Управління конфліктними і стресовими ситуаціями 

 

4. Маркетинг у підприємницькій діяльності 

4.1. значення маркетингової діяльності для підприємництва 

4.2. принципи і методи маркетингової діяльності 

4.3. планування маркетингової діяльності підприємства 

4.4. управління маркетингом і розширення його меж 

 

 5. Виробничо-господарська діяльність підприємницьких структур 

5.1. зміст та загальні принципи виробничо-господарської діяльності 

підприємницьких структур 
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5.2. система показників виробничо-господарської діяльності підприємницьких 

структур 

5.3. формування ціни на продукцію підприємницьких структур в ринкових 

умовах 

 

6. Матеріальна зацікавленість в підприємницькій діяльності 

6.1. особливості матеріальної зацікавленості суб'єктів підприємницької діяльності 

6.2. форми організації оплати праці працівників підприємницьких структур 

6.3. матеріальна зацікавленість і соціально-психологічний клімат у 

підприємницьких структурах 

 

7. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства 

7.1. необхідність і напрямки аналізу підприємницької діяльності 

7.2. методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства 

7.3. основні напрямки фінансового менеджменту підприємства 

 

8. Оподаткування підприємницьких структур 

8.1. загальна характеристика оподаткування підприємницької діяльності 

8.2. оподаткування діяльності підприємницьких структур 

8.3. оподаткування доходів фізичних осіб 

 

 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур 

9.1. суть зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур 

9.2. державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких 

структур 

9.3. організація ділових контактів підприємницьких структур з іноземними 

партнерами 

9.4. визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких 

структур 

 

 10. Державне регулювання підприємницької діяльності 

10.1. економічна сутність та необхідність державного регулювання 

підприємницької діяльності 

10.2. методи і механізми державного регулювання підприємницької діяльності 

10.3. удосконалення механізму державного впливу на розвиток підприємницької 

діяльності 

список використаних законодавчо-нормативних і правових документів 

список використаної літератури 

 

1. Основи економіки. Економічні й правові основи підприємницької діяльності. 

 

 

2. Організаційні форми підприємництва. Порядок створення, реєстрації 

підприємства та умови його функціонування.  Реорганізація і припинення діяльності 

підприємства 
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 3. Менеджмент підприємницької діяльності. Роль менеджмента в ефективному 

управлінні підприємницькою структурою. Методи управління підприємницькими 

структурами 

 

4. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Планування маркетингової 

діяльності підприємства.  Управління маркетингом і розширення його меж 

 

 5. Виробничо-господарська діяльність підприємницьких структур. 

Система показників виробничо-господарської діяльності підприємницьких 

структур 

 

6. Матеріальна зацікавленість в підприємницькій діяльності.  Форми організації 

оплати праці працівників та соціально-психологічний клімат у підприємницьких 

структурах 

 

7. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства 

 

8.Загальна характеристика оподаткування підприємницької діяльності 

 

 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур 

державне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності та організація ділових 

контактів підприємницьких структур з іноземними партнерами 

 

 10. Методи і механізми державного регулювання підприємницької діяльності та  

їх удосконалення  

 

 

 

1. Основи економіки. Економічні й правові основи підприємницької діяльності. 

 

2. Організаційні форми підприємництва. Порядок створення, реєстрації 

підприємства та умови його функціонування.  Реорганізація і припинення діяльності 

підприємства 

 

 3. Менеджмент підприємницької діяльності. Роль менеджмента в ефективному 

управлінні підприємницькою структурою. Методи управління підприємницькими 

структурами 

 

4. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Планування маркетингової 

діяльності підприємства.  Управління маркетингом і розширення його меж 

 

 5. Виробничо-господарська діяльність підприємницьких структур. 

Система показників виробничо-господарської діяльності підприємницьких 

структур 
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6. Матеріальна зацікавленість в підприємницькій діяльності.  Форми організації 

оплати праці працівників та соціально-психологічний клімат у підприємницьких 

структурах 

 

7. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства 

 

8.Загальна характеристика оподаткування підприємницької діяльності 

 

 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур 

державне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності та організація ділових 

контактів підприємницьких структур з іноземними партнерами 

 

 10. Методи і механізми державного регулювання підприємницької діяльності та  

їх удосконалення  

 

 

 

1. Основи економіки. Економічні й правові основи підприємницької діяльності.  

Організаційні форми підприємництва. Порядок створення, реєстрації підприємства та 

умови його функціонування.  Реорганізація і припинення діяльності підприємства 

 

 Менеджмент підприємницької діяльності. Роль менеджмента в ефективному 

управлінні підприємницькою структурою. Методи управління підприємницькими 

структурами. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Планування маркетингової 

діяльності підприємства.  Управління маркетингом і розширення його меж 

 

 3. Виробничо-господарська діяльність підприємницьких структур. 

Система показників виробничо-господарської діяльності підприємницьких 

структур. Матеріальна зацікавленість в підприємницькій діяльності.  Форми 

організації оплати праці працівників та соціально-психологічний клімат у 

підприємницьких структурах 

 

4. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства. 

Загальна характеристика оподаткування підприємницької діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур 

державне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності та організація ділових 

контактів підприємницьких структур з іноземними партнерами.  Методи і механізми 

державного регулювання підприємницької діяльності та  їх удосконалення  

 

******************************************************************  

 

 

Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І.В. - Розділ 1. 

Економічні й правові основи підприємницької діяльності 

1.1. СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У 

ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
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Підприємництво являє собою економічну діяльність, яка сприяє одержанню 

прибутку. В Україні підприємницька діяльність здійснювалася у відповідності до 

Закону України "Про підприємництво", прийнятого 7 лютого 1991 р., який діяв до 

прийняття і набрання чинності "Господарського кодексу" від 16.01.2003 року №436 - 

IV. В українській мові, на нашу думку, за значенням до слова іноземного походження 

"бізнес" ("моя справа") є його синонім - термін "підприємництво". Хоча, за 

тлумаченнями деякими вітчизняних вчених, різниця між ними полягає в тому, що 

підприємництво є складовою частиною, елементом бізнесу. Відповідно підприємець - 

це бізнесмен, ділова людина, яка робить вигідну справу - бізнес. 

Поняття "підприємець" близьке такому економічному поняттю, як "господар". 

Адже господар - не лише той, хто не розтратить своє майно, а й той, хто намагається 

його примножити, заради цього сам займається підприємницькою діяльністю або 

доручає цю справу іншому. Збіг понять "власник" й "підприємець" характерний 

передусім для дрібної підприємницької діяльності, тобто для малого бізнесу. У 

великому виробництві, як правило, відбувається диференціація власників і 

підприємців. 

Керівник підприємства, що виконує підприємницькі функції, може й не бути 

власником. 

Підприємництво - один із найбільш динамічних видів господарської діяльності. 

Його учасниками є як фізичні, так і юридичні особи, діловий інтерес яких - одержання 

прибутку за рахунок виробництва і реалізації продукції, надання послуг і виконання 

робіт. Підприємництво - це система, що охоплює відношення між учасниками 

ринкової економіки, включаючи дії не тільки підприємств, але й споживачів, 

найманих працівників, державних структур. 

Підприємництво - ініціативна, самостійна діяльність, заснована на розвитку 

особистісних чинників, розширенні знань про свої можливості, спрямована на 

досягнення найкращого результату в господарській діяльності, на отримання 

економічної вигоди, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову 

відповідальність громадянами і потребує прогресивних способш, прийомів, методів 

ведення господарської діяльності. 

Підприємницька діяльність як система економічних відносин у вітчизняній 

економічній літературі до недавнього часу не розглядалася. Адже командно 

адміністративна система несумісна зі свободою господарювання. В економічній науці 

панувало викривлене уявлення про підприємницьку діяльність і підприємців. Вона 

характеризувалася як система відносин, як явище експлуататорське за своєю суттю і 

властиве капіталістичній економіці. На практиці підприємницька діяльність 

заборонялася. Ставлення до ділових людей було дуже настороженим, а нерідко і 

ворожим. Що стосується малого підприємництва, то воно теж заборонялося законом і 

вважалося кримінально караним діянням. 

Водночас зарубіжний досвід, сучасні тенденції економічного прогресу 

переконливо доводять, що сьогодні без винахідливих, ділових людей, без розвитку 

різних форм підприємницької діяльності подальший рух уперед неможливий. У 

сучасних умовах, коли здійснюється перехід до економічних методів господарювання, 

бізнес виступає основним напрямом удосконалення господарської діяльності і 

важливішою умовою створення ринкового середовища. 

Суб'єктами підприємництва, відповідно до змісту ч. 2 ст. З Господарського 

Кодексу України (ГК України) вважаються особи, які займаються підприємницькою 



діяльністю "для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою 

одержання прибутку". За змістом ч. 1 ст. 55 ГК України суб'єктами господарювання 

(підприємцями) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 

господарську (підприємницьку) діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 

(сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть 

відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Суб'єктами господарювання (в тому числі підприємцями) визнаються учасники 

господарських відносин, які здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність. 

Усі відносини, що за визначенням ГК України належать до господарських, 

безпосередньо або опосередковано пов'язані зі здійсненням господарської діяльності, 

зокрема підприємницької, їх учасниками. Це означає, що для того, щоб набути статусу 

учасника господарських відносин, потенційний суб'єкт повинен мати право на 

здійснення господарської діяльності взагалі, тобто діяльності суб'єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованої на виготовлення та 

реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 

мають цінову визначеність (ст. З ГК України), а також підприємницької діяльності-

зокрема, тобто самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик 

господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку (ст. 42 ГК України). 

Зважаючи на все вищенаведене, не слід плутати поняття "господарські відносини" 

із поняттям "відносини у сфері господарювання", яке є ширшим, відносно першого, 

поняттям. Адже відносинами у сфері господарювання є і трудові відносини між 

найманим працівником і роботодавцем - суб'єктом господарювання (підприємцем), і 

відносини між суб'єктами господарювання і споживачами, і відносини, що 

складаються з приводу звернення до судів та інших державних органів суб'єкта 

господарювання (споживача, працівника тощо) за захистом своїх порушених прав. 

Відповідно, коло учасників "відносин у сфері господарювання" ширше за коло 

учасників "господарських відносин" (останні належать до учасників відносин у сфері 

господарювання). Згідно зі ст. 2 ГК України учасниками відносин у сфері 

господарювання є суб'єкти господарювання, в тому числі підприємці, споживачі, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською 

компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають 

засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-

господарські повноваження на основі відносин власності. 

До відносин у сфері господарювання також належать відносини, що складаються 

під час матеріального забезпечення діяльності суб'єктів - юридичних осіб, які в силу 

діяльності не можуть отримати статус суб'єкта господарської діяльності. Йдеться, 

зокрема, про установи (органи влади, органи місцевого самоврядування тощо) та 

інших юридичних осіб, які ГК України (ст. ст. З, 175 та ін.) спеціально визначені як 

"негосподарюючі". Згідно із ч. З ст. З ГК України діяльність негосподарюючих 

суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних 

умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів 

господарювання, є не господарською діяльністю, а господарським забезпеченням 

діяльності цих суб'єктів. 



Частина 2 ст. 55 ГК України містить загальний перелік суб'єктів господарювання, 

який можна застосувати і для класифікації суб'єктів підприємницької діяльності. Ними 

вважаються: 

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, 

державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського 

Кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську 

діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані 

- відповідно до закону як підприємці; 

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій 

(структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

Сьогодні підприємця визначають як суб'єкта пошуку й реалізації 

новихможливостей у генеруванні та освоєнні новаторських ідей, розробці якісних 

продуктів і технологій, здійсненні нововведень та опануванні перспективними 

факторами розвитку, відкритті прогресивних способів обслуговування споживачів і 

нових форм прикладання капіталу. Як свідчить зарубіжний досвід, для того, щоб 

суспільство було багатим, необхідно, аби 5-7 % активного населення мало схильність 

до підприємницької діяльності. Підприємець прагне найефективніше поєднати всі 

фактори виробництва в єдиному господарському процесі з метою найраціональнішого 

досягнення своїх ідей. Як керівник виробництва він є складовою частиною сукупного 

працівника. Його праця завжди бере участь у створенні продукції. 

Головна суспільна функція підприємця зводиться до вивчення потреб суспільства 

та їх задоволення. У ринковій економіці саме підприємець першим повинен 

визначити, які товари й послуги завтра знадобляться покупцям. Його діяльність дає 

суспільству такі переваги; 

- по-перше, підприємець, як правило, має можливість досягти кращих результатів, 

тому що він є висококваліфікованим спеціалістом, який добре знає свою справу. Саме 

вміння примножувати багатство, розвивати свої здібності та здатність залучати інших 

людей до творчості, раціонального використання наявних ресурсів вигідно вирізняє 

його в суспільстві; 

- по-друге, підприємець може краще працювати "на споживача". Прогнозуючи 

його запити, він намагається розгадати не лише поточні, а й майбутні потреби і 

спрямувати суспільне виробництво на їх задоволення; 

- по-третє, лише підприємець здатний організувати виробництво таким чином, 

щоб затрачені ресурси дали найбільшу віддачу. 

Отже, задоволення суспільних потреб тут досягається найефективнішим 

способом. Тому інколи підприємець здатний з меншими затратами виграти в 

конкурентній боротьбі на ринку. 

Виходячи із зазначених характеристик, підприємця можна визначити 

(ідентифікувати) за умінням починати й вести підприємницьку справу, генеруванням й 

використанням ініціативи, зважуванням на ризик, доланням протидії в конкурентній 

боротьбі на ринку. Тому економічна та організаційна творчість, новаторство - це 

серцевина підприємницької діяльності. Отже, природу підприємця не слід пов'язувати 

з його посадою чи суспільним становищем. Вона визначається високим 

професіоналізмом, умінням ризикувати, здатністю прогнозувати, створювати нові 

якісні товари, прогресивні технології, забезпечувати надання різноманітних послуг, 



об'єднувати людей, розвивати в них культуру й здібності до творчості та 

раціонального використання наявних ресурсів тощо. 
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1.2 Види і форми підприємницької діяльності Ринкова економіка в 

демократичному суспільстві створює необхідні умови для самореалізації кожного і 

вибору такого виду діяльності, яка, на переконання індивідуума, буде для нього 

ефективною. Підприємець може сам виробляти товари чи надавати послуги, 

перепродувати товар з вигодою для себе або займатися посередницькою діяльністю. В 

кожному випадку підприємець виступає як безпосередній виконавець і організатор 

підприємницької діяльності. Оскільки підприємництво у тій чи іншій мірі пов'язане з 

основними фазами відтворювального циклу - виробництвом продукції, виконанням 

робіт і надання послуг, обміном і розподілом товарів, їх споживання, можна виділити 

такі види підприємницької діяльності: виробничий, комерційний, фінансовий, 

посередницький, страховий, інформаційний, інноваційний. 

Виробниче підприємництво є найважливішим видом підприємницької діяльності, 

спрямованим на виробництво товарів, надання послуг та виконання робіт. Однак саме 

ця сфера діяльності при переході до ринкової економіки зазнала найбільше негативних 

змін: розірвалися господарські зв'язки, порушилося матеріально-технічне 

забезпечення, різко впав збут продукції, погіршився фінансовий стан підприємств. 

Діяльність виробничого підприємництва здійснюється підприємствами, що 

виготовляють різноманітну продукцію, виконують роботи (будівельні, ремонтні), 

надають послуги (побутові, інформаційні), створюють духовні блага (навчання дітей, 

живопис, музика). До виробничого підприємництва належать: і кав'ярня, і перукарня, і 

ліцей, і агрофірма, й автомобілебудівний завод. Ці підприємства можуть самі 

реалізувати свою продукцію, але головна їх функція - виробництво. При цьому 

пріоритет потрібно віддати виробничому підприємництву, який визначає усі види 

підприємницької діяльності, і є найскладнішим. 

Найбільшого розвитку в перші роки переходу до ринкової економіки одержало 

комерційне підприємництво. Його змістом є товарно-грошові, торговельно-обмінні 

операції. Такі операції здійснюються у вигляді угоди купівлі продажу товарів і послуг. 

Тут швидше можна одержати віддачу від вкладених коштів. Тому сюди спрямували 

свої зусилля багато енергійних, ініціативних людей. Представниками комерційного 

підприємництва є різні торговельні організації і товарні біржі, що продають предмети 

споживання та засоби виробництва. 

Дедалі все більше в ринковій економіці поширюється посередницьке 

підприємництво. В умовах численних господарських зв'язків виробничі та комерційні 

організації не в змозі розв'язати всі питання реалізації або придбання товарів. Тоді 

вони звертаються до послуг посередників. Представниками посередницького 
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підприємництва є установи та окремі особи, які займають місце між підприємством-

виробником і підприємством-споживачем. Потреба в посередниках виникає тоді, коли 

виробник не може безпосередньо реалізувати товар, а споживач - придбати його. Така 

потреба посилилась у сучасній економіці України, коли традиційні зв'язки між 

підприємствами порушились, а нові ще не налагодились. 

Посередницькі підприємства можуть надавати також інформаційні, 

консультаційні, маркетингові послуги. їх агентами є брокери, маклери та дилери. Крім 

суто брокерських операцій, посередницька фірма може здійснювати торгівлю на свій 

розсуд. В Україні починає створюватися система посередництва, що ґрунтується на 

попередніх замовленнях. Одним з її проявів є ф'ючерсна угода, тобто угода про 

реалізацію товарів, що будуть вироблені. 

Фінансове підприємництво - це, по суті, різновид комерційного підприємництва. 

Основна його відмінність у тому, що об'єктом купівлі-продажу тут є специфічний 

товар - гроші, валюта, цінні папери. Фінансовий підприємець продає гроші однієї 

країни за гроші іншої держави, використовуючи при цьому валютні курси. Він також 

займається купівлею-продажем цінних паперів. Агентами фінансового 

підприємництва є комерційні банки, фондові біржі, окремі фірми, навіть громадяни-

підприємці. 

Особливою формою кредитно-фінансових відносин є страхове підприємництво. 

Його необхідність пов'язана з ризиком, який є невід'ємною рисою ринкової економіки. 

Кожний підприємець діє на свій страх і ризик і не може обійтись безнадійного 

страхування на випадок небезпеки. Страхування - це формування грошових фондів і їх 

використання на відшкодування збитків уразі непередбачених випадків і на допомогу 

громадянам у певні періоди життя. 

В умовах ринку страхове підприємництво виконує дві функції: а) захищає 

підприємництво і населення; 

б) забезпечує прибуток. 

Страхову діяльність у сучасній економіці України здійснюють державні 

організації, акціонерні товариства, кооперативи. 

В останні роки щораз більшого розвитку набуває консультативне 

підприємництво. Воно має багато напрямків і, зіставляючи рівень його розвитку в 

нашій країні з розвинутими країнами, можна зробити висновок, що в найближчі роки 

воно буде стрімко розвиватися. 

Слово "консультант" походить від латинського і означає радник. Під цим словом 

слід розуміти спеціаліста у відповідній галузі, який дає поради з питань своєї 

спеціальності. У зарубіжній практиці комерційна, платна консультація з питань 

управління одержала назву консалтинг. 

У промислово розвинутих країнах з ринковою економікою вкладення коштів в 

інтелектуальний капітал у формі консультаційних послуг вважаються не менш 

ефективними, ніж вкладення у нове устаткування або передову технологію. В Україні 

в сучасних умовах переходу до ринкової економіки подібного ставлення до 

консультацій не спостерігається. У той же час наявний інтелектуальний потенціал в 

галузі економіки і управління використовується не повністю. Спостерігається 

парадоксальна ситуація; більшість підприємств знаходиться у важкому економічному 

стані з причин нерідко організаційно управлінського характеру, непристосованості до 

ринкових умов, не використовуючи при цьому інтелектуальний потенціал у даній 

галузі. Ті керівники, які своєчасно звернулися за допомогою консультантів, уже 



відчули ефект фінансово-господарського аналізу, розробки програм оздоровлення, 

активного використання маркетингу, розробки інвестиційної і фінансової політики. 

Швидке зростання і диверсифікація попиту на всі види інформації стає одним із 

актуальних завдань, що стоять перед підприємцями нової сфери - сфери 

інформаційного підприємництва. 

Розвиток ринкових відносин, відхід командно-адміністратавної економіки 

вплинули на темпи розробки і впровадження інновацій, які є основою економічного 

зростання, підвищення конкурентоспроможності підприємств та економіки країни в 

цілому. Все це викликає необхідність створення і розвитку інноваційного 

підприємництва. Інноваційне підприємництво - це процес створення і комерційного 

використання техніко-технологічних нововведень, В основі інноваційного бізнесу 

лежить нововведення у галузі виробництва продукції або наданні послуг, яке дозволяє 

створити новий ринок, задовольнити нові потреби, інноваційне підприємництво - це 

особливий новаторський процес, в основі якого лежить постійний пошук 

впровадження винаходів, нових технологій для виробництва принципово нових 

товарів завдяки відкриттю нових джерел сировини або нового ринку продукції. 

Головною і визначальною частиною такого виду підприємництва є створення і 

виробництво науково-технічної продукції, товарів, робіт, інформації, духовних 

цінностей, які підлягають наступній реалізації покупцям, споживачам. 

Як відносно самостійні, всі види і форми підприємництва взаємно 

переплітаються, доповнюють один одного. При цьому пріоритет потрібно віддати 

виробничому підприємництву, який визначає усі форми підприємницької діяльності і 

є найбільш складним. Сучасні організаційні підприємницькі структури розрізняються 

не лише за видами діяльності. Важлива відмінність між ними полягає у відносинах 

власності, що виявляється у різних організаційних формах. Оскільки основу 

підприємництва становить приватна власність, то в залежності від її видів виділяють і 

основні форми підприємництва (табл. 1). 

Таблиця. 1. 

Основні види власності і форми підприємництва 

Види власності Форми підприємництва 

Приватна власність на засоби 

виробництва 

Підприємництво у сфері 

виробництва та послуг 

Приватна власність на ресурси 

домашнього господарства 
Споживче підприємництво 

Приватна власність на робочу силу Трудове підприємництво 

Державна власність Державне підприємництво 

Відносини власності визначають, хто і як привласнює засоби виробництва та його 

результати і здійснює процес управління. До недавнього часу всі українські 

підприємства перебували у державній власності. Колгоспно-кооперативна форма 

власності в сільському господарстві, по суті, мало чим відрізнялася Від державної. 

Перехід до ринкової економіки ґрунтується насамперед на подоланні цієї 

одноманітності і створенні різних форм власності. Різні форми власності 

передбачають функціонування різних організаційних форм підприємництва. Отже, 

кожному етапові розвитку суспільства відповідають певні форми власності і 

організаційні підприємницькі структури. Класична форма приватної власності 

представлена в ринковій економіці одиницями підприємництва, які називаються 

одноосібними володіннями, або індивідуальним підприємництвом. Це - перша 



організаційна форма підприємницькоїдіяльності, що розглядається за критерієм 

власності. Другою організаційною підприємницькою формою є партнерство або 

товариство, яке утворюється в разі об'єднання капіталів двох чи більше господарських 

суб'єктів. Якщо ж власниками підприємства є численні держателі акцій, то це 

корпорація - третя основна організаційна форма підприємницького бізнесу в ринковій 

економіці. У розвинутих країнах частка одноосібних володінь у загальній кількості 

найбільша, хоч у грошовому обігу і невелика. Це можна спостерігати на схемах, 

складених за даними американської економіки кінця 90-хроків XX століття (рисі). 

Аналіз діаграм свідчить, що найпоширенішим типом фірм є одноосібні володіння. 

Вони властиві будівельній індустрії, роздрібній торгівлі, сфері послуг. Великі 

корпорації становлять лише близько 1/5 загальної кількості підприємств. Сферою їх 

діяльності є галузі промисловості. Що ж до загального грошового обігу, то за цим 

показником лідирують корпорації. 

Приблизно таке ж співвідношення між трьома основними організаційними 

формами бізнесу, як в американській економіці, існує і в усіх країнах з розвинутою 

ринковою системою. Щоб глибше зрозуміти причини цього, треба докладніше 

спинитися на перевагах і недоліках кожного типу підприємств. 

 
Рис. 1. Частка різних типів підприємств США: 

а) до їх загальної кількості; 6) у загальному обігу 

Суть одноосібного володіння полягає у тому, що все майно фірми належить 

одному власникові, який самостійно управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну 

особисту відповідальність за всі зобов'язання фірми. Одноосібні володіння мають свої 

переваги. 

По-перше, оскільки весь прибуток належить бізнесменові, він дуже зацікавлений 

в ефективній праці. Зосередження прибутку в одних руках дає можливість 

безпосередньо використовувати його в інтересах справи. До того ж прибуток 

підприємця у ринковій економіці розглядається як його індивідуальний дохід і 

оподатковується лише індивідуальним прибутковим податком (а не податком на 

прибуток, як в інших випадках). 

По-друге, у власника підприємства витрати на організацію виробництва невеликі. 

Його управлінські рішення негайно втілюються ужиття. Він непідзвітний 

співвласникам чи будь-яким керівним органам. Невеликі розміри фірми дають змогу 

підприємцю підтримувати прямі контакти зі своїми працівниками та клієнтами. Повна 

незалежність дуже цінується бізнесменами. 

По-трете, одноосібному володінню властива простота в організації підприємства 

та його ліквідації. В обох випадках достатньо лише рішення самого підприємця. 

Водночас одноосібні володіння мають деякі недоліки, які правильніше можна 

було б вважати обмеженнями. Це, насамперед, обмежені можливості для розширення 

капіталу. У таких організаційних структур зазвичай прибутки не є великими, а саме за 



рахунок нього можливе збільшення обсягу виробництва і розширення господарської 

діяльності підприємства. Власники невеликих підприємств часто банкрутують, не 

можуть розраховувати на значні кредити банків. Крім того, обмеженими є можливості 

"одноосібника" в управлінні виробництвом. Адже одна особа має приймати рішення з 

усіх виробничих, фінансових, технічних, комерційних та інших питань. Часто 

підприємцю бракує компетентності, що призводить до помилкових рішень. 

До недоліків одноосібного володіння можна віднести і повну відповідальність 

підприємця. За свої борги, кредити, збитки він відповідає не лише активами фірми, а й 

своїм особистим майном. Банкрутство підприємства є одночасним банкрутством його 

єдиного власника. 

Одноосібні володіння - найменш стійкі організаційні підприємницькі форми. 

Щорічно в країнах з ринковою економікою велика частина новостворених 

підприємств стає банкрутами. 

Отже, враховуючи переваги і недоліки одноосібного підприємства, можна 

зробити висновки, що ця форма краще підходить тим підприємцям, які високо цінують 

власну незалежність, здатні на неабиякий ризик, надають перевагу виробництву з 

коротким циклом, де швидко можна одержати прибуток. 

Партнерство або товариство - така форма організації підприємницької діяльності, 

коли дві чи більше окремих осіб ведуть справу як співвласники на підставі укладеного 

договору. Є два види партнерства: звичайне, або генеральне, та з обмеженою 

відповідальністю. Партнери об'єднують свої фінансові ресурси і вміння вести справу. 

Вони розподіляють ринок, прибутки, збитки згідно домовленості. Звичайне 

партнерство передбачає необмежену відповідальність за справи фірми в розмірах як 

свого внеску, так і своїх особистих коштів. Обмежена ж відповідальність партнерів 

ніколи не перевищує суми, яку вони внесли в справу. 

Частка партнерств у ринковій економіці, як правило, невелика. Вони більш 

поширені в таких галузях, як медицина, юриспруденція, бухгалтерія, що пов'язано з 

економічними особливостями цієї форми. 

Розглянемо, які переваги партнерство має перед одноосібними володіннями. 

По-перше, зростають фінансові можливості підприємства внаслідок об'єднання 

кількох капіталів. Банки сміливіше дають кредити таким підприємницьким 

структурам. 

По-друге, вдосконалюється управління фірмою. З'являється спеціалізація в 

управлінні, тобто розподіл управлінських функцій між партнерами. Крім того, є 

можливість найняти і професійних менеджерів. 

По-третє, як і одноосібні володіння, партнерства користуються податковими 

пільгами, оскільки прибуток кожного учасника оподатковується як його 

індивідуальний дохід. 

Проте партнерства не позбавлені й недоліків (обмежень). Можуть виникати 

непорозуміння між партнерами, розходження в їхніх інтересах, що ускладнює процес 

управління. Хоча фінансові можливості підприємства і ширші, ніж у "одноосібників", 

вони часто виявляються недостатніми для функціонування прибуткового 

підприємства. У партнерствах завжди наявний елемент непередбаченості, наприклад, 

несподіваний вихід будь-якого учасника із справи. В цьому разі інші учасники або 

третя особа зобов'язані викупити його частку в фірмі, бо інакше забрати цей внесок 

неможливо. Загрозою для партнерства, ще більшою, ніж для одно-осібного володіння, 

може стати необмежена відповідальність. Кожний партнер несе відповідальність за всі 



невдалі рішення - як власні, так і своїх партнерів. Уразі банкрутства кожний з 

учасників може втратити більше, ніж уклав у справу. Компаньйон, якому належить 1% 

власності фірми, відповідає так само, як і ті, кому належить решта 99% (це, звичайно, 

не стосується товариства з обмеженою відповідальністю). Значні ускладнення 

виникають також під час реорганізації підприємства, переорієнтації його на інше 

виробництво. 

Як бачимо, партнерська форма організації підприємницької діяльності доцільна 

для підприємців, які прагнуть збільшити свої фінансові можливості та бажають 

співпрацювати з компаньйонами. 

Третьою організаційною формою підприємництва є корпорація - провідна форма 

сучасного підприємництва. Хоча кількість корпорацій у країнах з ринковою 

економікою невелика, їх частка у створенні валового національного продукту 

найбільша. Наприклад, у США на частку корпорацій наприкінці 90-х років у XX ст. 

припадало 85% валового національного продукту, приблизно 90% обсягу продажу 

товарів і послуг. 

Корпорація є юридичною особою. Власниками корпорації виступають численні 

акціонери, між якими розподілена вся власність фірми. Кожний учасник-акціонер 

відповідає у межах своєї частки за майно корпорації. Від імені своїх вкладників 

корпорації, як юридичні особи, можуть купувати ресурси, виробляти та продавати 

продукцію, брати в борг, надавати кредити, укладати контракти. 

Корпорація буває двох типів: приватна і державна (коли значна частка її активів 

належить державі). Як зазначалося, ми розглядатимемо тільки форми організації 

приватного підприємництва. 

Щоб зрозуміти, чому корпорації належить провідне місце у ринковій економіці, 

розглянемо її переваги. 

По-перше, корпорація - найефективніша форма залучення грошового капіталу. 

Вона має три джерела фінансування: нерозподілений прибуток, кредити банків, 

продаж акцій та облігацій. Продаж цінних паперів дає змогу залучати заощадження 

численних домашніх господарств. Таким чином, якщо корпорація К°, наприклад, 

вирішила побудувати завод, то вона не тільки зможе взяти кредит у банку, а й зібрати 

грошові кошти багатьох осіб, випустивши акції та облігацій Відомо, що придбання 

акцій та облігацій вигідно нетільки корпораціям, а й тим, хто купує цінні папери, бо 

вони одержують право на грошову винагороду за свій капітал. Весь прибуток 

корпорації ділиться на дві частини. Одна надходить держателям акцій у вигляді 

дивідендів, друга стає нерозподіленим прибутком, який використовується для 

розвитку виробництва (на переінвестування). 

По-друге, співвласники корпорацій (власники акцій) несуть обмежену 

відповідальність, тобто їх особисте майно не ставиться під загрозу навіть у разі 

банкрутства. Людина може вкласти гроші в десяток корпорацій і при цьому мало чим 

ризикує, крім цих грошей. 

По-трете, корпорації мають кращі можливості для організації виробництва й 

управління ним. Вони можуть використовувати технології масового виробництва, що 

зменшує витрати на одиницю продукції. У корпораціях розвиваються спеціалізація та 

кооперування виробництва. У них народився і вдосконалюється менеджмент- наукові 

методи управління виробництвом та реалізацією продукції. 

По-четверте, корпорація - найстабільніша форма організації бізнесу. Акціонери 

можуть входити в корпорацію та залишати її за власним бажанням. Корпорація, як 



юридична особа, існує незалежно від своїх співвласників, які постійно змінюються. Це 

дає можливість перспективного планування, гарантує підтримку банків та уряду. 

Слід звернути увагу на такі недоліки (обмеження) корпорації. Сплачуються 

більші податки на одиницю прибутку порівняно з іншими організаційними формами 

підприємницької діяльності, бо оподатковуються і прибуток корпорації, і дивіденди 

акціонерів. 

Розмежовуються функції власності і контролю. Співвласники, які мають незначну 

частку в активах корпорації (одну соту або навіть тисячну процента), не можуть брати 

повноцінної участі в управлінні. Розглянувши основні переваги та обмеження 

корпорації, можна зробити висновок, що це - найпривабливіша форма розміщення 

капіталу для дрібних власників, які не наважуються розпочати власну справу. 

Корпорація, звичайно, не потрібна тим, хто хоче мати невеличке ательє, свою 

перукарню чи крамницю. Але без неї не обійтися, коли йдеться про реалізацію 

великого проекту. Це корисно враховувати в практичній діяльності, адже нинішня 

Україна визнана країною з ринковою економікою і є членом світової організації 

торгівлі (СОТ), хоча всі ринкові процеси розвиваються повільними темпами в 

порівнянні з провідними країнами світу і Європи. Щодо акціонування, то воно 

виступає формою роздержавлення, як і у всіх країнах постсоціалістичного розвитку. 

Основним законодавчим актом створення організаційних структур 

підприємництва є "Господарський кодекс", відмінна риса якого полягає в тому, що він 

виступає єдиною законодавчою базою організації і діяльності всіх без виключення 

підприємницьких організаційних структур, незалежно від форм власності на засоби 

виробництва і інше майно. В цьому зв'язку Кодекс визначає всю сукупність 

особливостей різних форм господарювання, а саме: загальні для будь-якої форми 

правові, економічні і соціальні основи їх організації і діяльності. 

Безпосередньо регулююче значення "Господарського кодексу" для різних форм 

господарювання в Україні визначається тим, що норми, які містяться в ньому, 

спрямовані на: 

- забезпечення самостійності підприємства будь-якої форми господарювання, 

включаючи можливість здійснення нимдій за принципом "дозволено все, що не 

заборонено 

- чинним Законодавством"; 

- встановлення прав, обов'язків і відповідальності підприємства в здійсненні ним 

господарської діяльності; 

- регламентацію відносин підприємства з іншими підприємствами, організаціями, 

а також державними органами, у тому числі з радами депутатів та органами 

державного управління. 

Необхідною умовою правильного застосування "Господарського кодексу" є те, 

що він діє тільки в органічному поєднанні з іншими законами, формуючими цілісні 

риси ринкової економіки. Отже, створення організаційних структур підприємництва в 

умовах переходу до ринкової економіки здійснюється на основі "Господарського 

кодексу". Відповідно до нього створення організаційних підприємницьких структур 

здійснюється на основі таких принципів: 

- вільний вибір діяльності; 

- залучення на добровільних засадах до здійснення бізнесової діяльності майна та 

коштів юридичних осіб і громадян; 



- самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і 

споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства; 

- вільний найом працівників; 

- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових та 

інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено 

Законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, 

установлених Законодавством; 

- самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки 

на свій розсуд. 

Принцип свободи діяльності є основним при створенні організаційних структур 

бізнесу. Однак принципи створення організаційних структур не можна 

абсолютизувати. Вони у постійному розвитку, взаємодіють між собою і відображають 

відносини, що склалися у суспільстві наданий період. 

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і самостійно займатися 

будь-якою діяльністю, що не суперечить чинному Законодавству України, і 

створювати відповідну підприємницьку організаційну структуру. 

Найбільш поширеними видами підприємницької діяльності є такі: 

o виробництво продукції виробничо-технічного призначення; 

o виготовлення товарів народного споживання; 

o виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільсько-господарскої продукції; 

o збирання і переробка вторинної сировини і відходів виробницва, вторинної 

сировини і відходів виробництва; 

o ремонт і обслуговування техніки; 

o виробниче, шляхове і житлово-громадське будівництво; 

o комунально-господарська діяльність; 

o роздрібна торгівля і громадське харчування; 

o побутове обслуговування; організація культурного дозвілля; 

o медична допомога, надання правових, проектних, конструкторських, 

впроваджувальних, спортивно-оздоровчих та інших послуг; 

o рибальство, рибництво та виробництво рибної продукції, заготівля деревини; 

o видобування корисних копалин та інших природних ресурсів; 

o інші галузі господарської діяльності. 

Відповідно до "Господарського кодексу" деякі види діяльності здійснюються в 

установленому порядку лише державними підприємствами. До таких видів діяльності 

належать: виготовлення та реалізація наркотичних засобів, усіх видів зброї, 

боєприпасів і вибухових речовин, також виготовлення цінних паперів і грошових 

знаків. Ломбардні операції можуть здійснювати також і товариства з повною 

відповідальністю. 

Окремі види господарської діяльності можуть виконуватися організаційними 

структурами бізнесу лише на основі спеціального дозволу (ліцензії), який видається 

Кабінетом міністрів України або уповноваженим органом. Без ліцензії не можуть 

здійснюватися: 

o пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; 

o виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин; 



o виготовлення пива і вина; 

o виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів; 

o медична і ветеринарна практика; 

o юридична практика; 

o створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор; 

o торгівля алкогольними напоями. 

Для створення підприємницьких організаційних структур необхідні відповідні 

економічні, соціальні, правові або інші умови, які в основному зводяться до 

наступного: 

- створення законодавчої та нормативної бази; 

- дотримання конкурентного режиму господарювання; 

- формування ринкової інфраструктури; 

- стимулювання розвитку і функціонування підприємництва. 

Створення законодавчої бази продиктовано необхідністю надати всім 

господарюючим суб'єктам гарантії у збереженні їх власності, виключити можливості 

націоналізації, експропріації, створити для усіх учасників підприємництва рівні права, 

повну економічну свободу, не допустити втручання органів державного управління у 

діяльність підприємницьких організаційних структур. 

Конкурентний режим господарювання передбачає вільне суперництво між 

учасниками підприємництва за джерела сировини, вигідні умови капіталовкладень, за 

одержання більшої частки прибутку. 

Формування елементів ринкової інфраструктури забезпечує можливість 

підприємцям брати участь у системі товарних і фондових бірж, користуватися 

послугами комерційних банків, підприємств оптової торгівлі, відкриває доступ до 

ресурсів, кредитів, інформації тощо. 

Стимулювання підприємництва передбачає заохочення організації і розвитку 

підприємницької діяльності, створення 

сприятливого економічного середовища (податкові пільги, прямі державні 

дотації, фінансування ризикових проектів інноваційного характеру тощо). 

Від підприємницької діяльності підприємець повинен отримати задоволення. Він 

бере участь у вирішенні соціальних питань трудової діяльності своїх співпрацівників і 

охорони їх здоров'я, збереження робочих місць тощо. 

Класифікація критеріїв вибору пріоритетних напрямів підприємницької 

діяльності наведена нарис. 2. 

Важливу роль у формуванні підприємницьких організаційних структур відіграє 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Майбутній підприємець 

повинен мати розвинені професійні та аналітичні здібності, знати і використовувати 

найновіші підходи до організації підприємницьких структур. 

Будь-яка діяльність підприємницьких організаційних структур функціонує у 

рамках відповідного правового середовища. Тому велике значення має створення 

необхідних правових умов. Це, в першу чергу, наявність законів, що регулюють 

діяльність підприємницьких структур, створюють найбільш сприятливі умови для 

його розвитку: 

- спрощена і прискорена процедура реєстрації підприємств; 

- захист підприємця від державного бюрократизму; 

- удосконалення податкового законодавства в напрямку мотивації діяльності 

виробничого підприємництва; 



- розвиток спільної діяльності підприємців України із зарубіжними країнами. 

Сюди входить і створення регіональних центрів підтримки малого 

підприємництва, удосконалення методів і форм статистичної звітності. Важливу роль 

відіграє також підготовка законодавчих ініціатив з питань правової гарантії діяльності 

підприємницьких структур, включаючи, в першу чергу, право на власність і 

дотримання договірних зобов'язань. 

 
Рис. 2. Класифікація критеріїв вибору пріоритетних напрямів підприємницької 

діяльності 

Економічні умови створення підприємницьких організаційних структур - це, в 

першу чергу, пропозиція товарів та попит на них; види товарів, які можуть придбати 

покупці, обсяги грошових коштів, які покупці можуть витратити на ті покупки; 

надлишок або нестача робочих місць, робочої сили, що впливають на рівень заробітної 

плати працівників, та їх можливості придбання товарів. 

На економічну обстановку суттєво впливають наявність і доступність грошових 

ресурсів, рівень доходів на інвестований капітал, а також величина позичкових 

коштів, до яких готові звернутися підприємці для фінансування своїх ділових операцій 

і які готові надати їм кредитні установи. 

Всім цим займається багато різноманітних організацій, що складають 

інфраструктуру ринку, за допомогою якої підприємці можуть встановлювати ділові 

взаємовідносини і здійснювати комерційні операції. Це банки - надання фінансових 

послуг; постачальники - забезпечення (постачання) сировиною, матеріалами, 

напівфабрикатами, комплектуючими виробами, паливом, енергією, машинами і 

устаткуванням, інструментами тощо; гуртові та роздрібні постачальники - надання 

послуг з доведення товарів до споживача; спеціальні підприємства і установи - 

надання професійних юридичних, бухгалтерських, посередницьких послуг; агентства з 

працевлаштування - надання допомоги в підборі робочої сили; навчальні заклади - 

навчання робітників і спеціалістів - службовців; інші агентства - рекламні, 

транспортні, страхові та ін.; засоби зв'язку та передачі інформації. 



Дуже близько до економічних прилягають соціальні умови формування 

підприємницьких організаційних структур. Перш за все, це прагнення покупців 

придбати товари, які відповідають їх смакам і моді. На різних етапах розвитку 

економіки країни ці потреби можуть змінюватися. Суттєву роль відіграють моральні і 

релігійні норми, які залежать від соціально-культурного середовища. Ці норми 

справляють прямий вплив на спосіб життя споживачів і за допомогою цього - на їх 

попит на товари. Соціальні умови впливають на відношення окремого індивіда до 

роботи, що в свою чергу, впливає на його ставлення до заробітної плати, до умов 

праці, передбачених бізнесовою діяльністю. 

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від підприємця, який 

є ініціатором підприємницької діяльності, а найчастіше організатором та виконавцем 

робіт одночасно. Тому багато уваги надається вивченню особливостей 

підприємницької діяльності і ділових якостей підприємця. Загальновизнаними 

якостями та рисами характеру підприємця прийнято вважати бажання досягти успіху, 

ініціативність, самостійність, вміння вести справу та інші. Зокрема, слід відзначити, 

що підприємець як людина, повинен бачити і оцінювати можливості бізнесу, 

формувати необхідні матеріальні, фінансові і трудові ресурси, одержувати вигоду від 

їх використання, виявляти ініціативу в новій справі, ефективно керувати людськими 

ресурсами, гарантувати успіх. 

Можна навести й інші визначення основних рис підприємця, які висвітлюються 

різними авторами у вітчизняній і зарубіжній літературі. Однак усі вони не дають 

повної характеристики підприємця, оскільки не відбивають відносин власності. 

Чимало людей у будь-якому суспільстві, маючи такі якості, як вміння орієнтуватися у 

ринковій ситуації, організовувати виробництво, творчий підхіддо вирішення проблем, 

до підприємців не відносяться, оскільки працюють на роботодавця. Таких людей 

можна вважати такими, що мають здібності до підприємницької діяльності, однак 

належать до найманих працівників і працюють за контрактами з роботодавцями. До 

того ж пошук шляхів підвищення ефективності виробництва, забезпечення успіху 

організації, в якій вони працюють, входить певною мірою в їх виробничо-господарські 

функції. Разом з тим вони не несуть повної, одноосібної відповідальності за 

результатами діяльності підприємства, оскільки підпорядковують свої дії завданням 

керівництва, хоча оплата їх праці і залежить від результатів роботи підприємства. 

Підприємець, як правило, є засновником власної справи. Отже, до складу основних 

визначальних рис підприємця слід віднести, окрім вище названих, і таку, як вміння 

організувати власну справу, підприємство тощо. Лише в практичній діяльності можуть 

проявитись такі риси характеру та ділові якості підприємця, як кмітливість, вміння 

досягти успіху. Залежно від бажання та фінансових можливостей підприємець може 

стати одноосібним власником справи, підприємства або співвласником, об'єднавши 

зусилля з іншими підприємцями на партнерських засадах. Однак в усіх випадках 

підприємець повинен бути власником справи, і тим він докорінно відрізняється від 

усіх інших категорій працюючих, і в першу чергу найманих працівників. 

Підприємець, залежно від організації праці, може здійснювати підприємницьку 

діяльність одноосібно - індивідуальна трудова діяльність, у родинному колі - сімейна 

підприємницька діяльність; об'єднуватись з іншими підприємцями в партнерства; 

набирати найманих працівників та організовувати сімейну підприємницьку структуру. 

У сімейній підприємницькій організації до головних рис підприємця додається і 

вміння забезпечити авторитет серед членів сім'ї, організувати щонайкраще розподіл 



обов'язків між членами сім'ї. Важливою рисою при цьому буде і вміння управляти 

членами сім'ї, спираючись на родинні стосунки та забезпечуючи при цьому високі 

результати виробництва або надання послуг. 

Підприємцям, які мають у своєму підпорядкуванні найманих працівників, 

повинні бути притаманні риси, які забезпечують високий професіоналізм в організації 

виробництва, управлінні людськими ресурсами. 

Якщо в індивідуальній підприємницькій діяльності підприємець відповідає 

фактично за результати тільки власної праці, то він може довільно встановлювати 

режим й інтенсивність праці. 

Доходи його цілком залежать від вміння, зусиль та бажання їх збільшити. 

Важливими рисами підприємця, який є не тільки власником свого діла, 

організації підприємства, але й організатором виробничо-господарської діяльності, 

для здійснення якої він наймає працівників, слід вважати понад усе його 

організаторські здібності, вміння поєднувати власні інтереси з інтересами працівників 

та скерувати енергію останніх на досягнення успіхів в роботі. Саме вміння підприємця 

ефективно співпрацювати з колективом є запорукою успішної роботи його організації 

на засадах отримання додаткового ефекту від цілісності прояву всіх факторів, що 

забезпечують успіх. Разом з тим слід відзначити, що така форма організації 

підприємницької діяльності є набагато складнішою, ніж індивідуальна 

підприємницька діяльність. 

Досвід світової економіки, дослідження західних спеціалістів свідчать про те, що 

талановитим підприємцем може бути далеко не кожен, а лише 5-7 чоловік із 100 

працездатних. 

Класичним прикладом талановитого підприємця можна вважати Г.Форда, який, 

починаючи з малої власної справи в майстерні по ремонту сільгосптехніки, сягнув 

світового визнання в сфері автомобілебудування, і все життя якого було 

підпорядковане забезпеченню успіху в своїй справі на засадах ретельного 

відпрацювання нових зразків техніки та забезпечення їх конкурентоспроможності. 

В усіх випадках організація підприємницькоїдіяльності (власної справи) пов'язана 

з певними витратами, що вимагає наявності капіталу, величина якого визначається 

масштабами підприємницької діяльності, її капіталомісткістю та іншими чинниками. З 

огляду на приналежність капіталу (це може бути власний капітал підприємця, 

позичений, акціонерний, партнерський або будь-якого іншого підприємства), 

формуються відносини між його власниками та визначається ступінь ризику 

підприємницької діяльності. Втих випадках, коли підприємець використовує лише 

власний капітал, визначається особистий ризик підприємця. Для всіх інших форм 

визначається величина підприємницького ризику до позичальника капіталу. Тим 

більше, що такий позичальник теж є підприємцем у сфері фінансового обігу. Останній 

страхує себе від можливого провалу тим, що наводить довідки, збирає необхідну 

інформацію про підприємця, що бере в кредит капітал, та його справу, організацію, 

перспективність, надійність їх успіху тощо. Таким чином, важливою рисою 

підприємців, працюючих на позиченому капіталі; слід вважати їх взаємну 

інформованість стосовно фінансово-кредитної системи, вміння розраховувати власні 

можливості та узгоджувати їх з можливостями кредиторів, визначати верхню межу в 

формуванні кредитних фінансових відносин. 

Слід відзначити, що в стабільній економічній ситуації з насиченими ринками 

збуту продукції і послуг природні здібності підприємця більшою мірою мають 



спиратись на високий рівень професіоналізму та освіти, в той час яку перехідних 

економіках недостатність знань певною мірою заміняють такі якості, як вміння йти на 

ризик, взяття на себе відповідальності за невизначеність ситуації тощо. 

В реальному житті позитивні ділові якості окремих підприємців не завжди 

можуть забезпечити успіх підприємницької діяльності, процвітання підприємства. 

Більше того, реальне життя досить часто підносить сюрпризи, які провокують 

підприємця до прийняття нелогічних та непоміркованих дій. Однак такі дії можуть 

давати позитивні результати. Тим неменше, вивченню основних рис та ділових 

якостей підприємця західні фахівці надають великого значення. Феномен підприємця, 

як людини, котра вибирає активну позицію в житті, спрямовану на пошук кращих 

шляхів задоволення потреб споживачів, постійно в полі зору не тільки економістів, а й 

психологів, психоаналітиків, соціологів, політиків. 

Визначення ділових якостей підприємців може стати обкутуванням теоретичних 

засад для побудови механізмів управління підприємством. Певна класифікація ділових 

якостей за напрямками їх виникнення та використання в підприємницькій діяльності 

може стати науковим інструментом для самооцінки і самоаналізу своїх 

підприємницьких можливостей для підприємців початківців та для тих людей, які 

мають бажання займатись підприємницькою діяльністю. Це дозволить їм вже на 

першому етапі підприємницької діяльності до певної міри зорієнтуватись, а головне, 

звернути увагу на необхідність самовдосконалення, набуття при потребі певних 

якостей. Слід відзначити, що певні якості даруються людині природою,- інші вона 

набуває в процесі здобуття освіти, ділової та професійної кваліфікації. Такі здібності 

доцільно виділити в групу професіоналізму, в якій можна виділити підгрупи, що 

характеризують організаційні та управлінські здібності. 

Окремого розгляду потребує група, що визначає соціально-психологічні якості 

підприємця, зокрема такі, як потреба досягти успіху, самовизначитись на роботі і в 

суспільстві, потреба заснувати власну справу, зробити щось нове, знайти новий шлях 

вирішення відомої проблеми. Ця група якостей за своєю сутністю є рушійною силою, 

мотивацією до створення підприємницької структури або, принаймні, до заняття 

індивідуальною підприємницькою діяльністю. Основний перелік ділових якостей 

підприємця та їх розподіл по групах наведено в табл. 2. 

Однак, слід зауважити, що наведене групування носить дещо умовний характер. 

Такі, наприклад, якості як вміння узгоджувати власні інтереси з інтересами партнерів, 

найманих працівників можна віднести як до професіоналізму, оскільки вирішення 

таких завдань потребує певних знань з питань мотиваційної поведінки людини в 

процесі виробництва, так і до природних властивостей, таких, як контактність в 

установленні зв'язків з колективом, партнерами тощо. Цілий ряд ділових якостей 

підприємець може набути вже в процесі діяльності. Взагалі наявність всіх ділових 

якостей може бути перевірена лише в процесі практичної підприємницької діяльності. 

Зрозуміло, що в реальному житті важко знайти людину, яка б мала всі перелічені 

якості одночасно, рівною мірою ними володіла та використовувала в підприємницькій 

діяльності. Все це відбувається значно складніше. При цьому недостатність одних 

якостей перекривається дією інших. 

Таблиця 2  Ділові якості підприємця 
Гру поїш П показник Ділові якості 

1. Природні (фізіологічні) 

здібності 

1.1. Кмітливість 

1.2. Оригінальність мислення 

1.3. Винахідливість 



1.4. Сміливість, здатність до ризику 

1.5. Незалежність думок 

1.6. Автономність дій 

1.7. Швидкість реакції на зміни ситуації, в тому числі в ринковій 

економіці 

1.8. Контактність у налагодженні зв'язків із оточуючим 

співтовариством 

2. Соціально-психологічні 

якості 

2.1. Потреба досягти успіху в роботі 

2.2. Потреба досягти визнання в суспільстві 2.3 Лідерство в колективі 

2.4. Здатність до самоорганізації 

2.5. Потреба самореалізуватись в підприємницькій діяльності 

2.6. Ініціативність 

2.7. Визначення принципів справедливості в розподілі доходів 

2.8. Потреба знайти новий шлях у вирішенні проблем 

2.9. Потреба заснувати власну справу 

3. Професіоналізм 

3.1. Рівень освіти 

3.2. Обізнаність із основами підприємництва 

33. Вміння самостійно виконувати функції, пов'язані із 

підприємницькою діяльністю 

3.4. Вміння оцінювати реальну економічну ситуацію 

3.5. Вміння самостійно приймати рішення 

4. Організаційні здібності 

4.1. Вміння організовувати виробничий процес 

4.2. Вміння керувати людськими ресурсами 

4.3. Здатність узгоджувати власні інтереси з інтересами партнерів, 

найманих працівників 

4.4. Вміння знаходити споживача власної продукції 

5. Управлінські здібності 

5.1. Здатність аналізувати економічну ситуацію 

5.2. Здатність прогнозувати можливий стан підприємства 

5.3. Здатність приймати оптимальні рішення щодо роботи підприємства 

5.4. Здатність управляти капіталом 

Однак кілька важливих ділових якостей, які характеризують людину як 

підприємця, завжди можна визначити. Більше того, в суспільстві потрібно врахувати 

культуру підприємницької діяльності, в основі якої важливе місце посідають питання, 

пов'язані з визначенням ділових якостей підприємця, надання пріоритетності певним 

із них. Саме такі процеси відбуваються постійно в різних країнах з розвинутою-

ринковою економікою. Зокрема, в СШ А, Японії, країнах Західної Європи 

пріоритетність надається таким якостям підприємця, як здатність створювати нові 

цінності, включаючи нові технології, нову продукцію, нові види послуг; вміння 

добиватись успіху; чесність у стосунках із партнерами, споживачами. Щоб набути 

таких ділових якостей, потрібно використовувати і ті, що наведені в таблиці 2, тобто 

бути професіоналом та обдарованою людиною від природи. Крім того, потрібно 

враховувати норми поведінки, визнані в суспільстві. 

Чималий вплив на виховання ділових якостей підприємця здійснює суспільне 

оточення. Проблеми, які впливають на розвиток економіки, формують і певний 

стереотип поведінки людини, передусім підприємця, як найбільш активного елемента 

людських ресурсів. Етапність розвитку підприємництва в історичному аспекті показує, 

що пріоритетність ділових якостей підприємця значною мірою залежить від рівня 

задоволення його матеріальних і духовних потреб. При цьому, при низькому рівні 

життя народу, як і самого підприємця, пріоритетність набувають ділові якості, 

пов'язані із задоволенням матеріальних потреб. Із задоволенням останніх формується 

пріоритетність ділових якостей, здатних задовольняти духовні та культурні потреби як 

підприємців, так і суспільства певної країни в цілому. Процеси насичення потреб 

підприємців та потреб споживачів пов'язані не тільки між собою, але із формуванням 



певних ділових якостей підприємців. Це можна прослідкувати на прикладах розвитку 

підприємництва в таких країнах, як США, Японія, країни СНД, в тому числі і Україна. 

Зокрема, після величезної і спустошливої кризи 30-х років XX століття в США 

найбільших темпів розвитку підприємництво набуло у сфері торгівлі та послуг. Саме в 

них можна було найшвидше набути капітал. І підприємці задля досягнення успіху та 

концентрації капіталу не шкодували власних зусиль, не рахувались із часом. На цьому 

етапі пріоритетними були такі ділові якості підприємців, як вміння досягти успіху, 

знання суспільства. Саме на виховання таких ділових якостей були спрямовані засоби 

масової інформації. Успіхи підприємців широко рекламувались в газетах, журналах, 

по радіо та телебаченню. Значно пізніше, в 50-х роках центр уваги суспільної думки та 

зусилля підприємців змістились у сферу розвитку науки, в наукомісткі галузі 

народного господарства, а суспільного визнання набули такі ділові якості підприємця, 

як новаторство, висока культура ділових підприємницьких стосунків, довіра до 

клієнтів та партнерів, вміння ризикувати. Саме в цей період сформувався новий вид 

підприємницької діяльності, пов'язаний з ризиком, відомий в західній літературі як 

"венчурний бізнес". 

Так само інтенсивно, але дещо в іншій площині відбувались процеси розвитку 

підприємництва в Японії після Другої світової війни. Японці не шкодували зусиль, 

працюючи по 12-14 годин на добу, підвищуючи власний добробут та добробут країни 

в цілому. Основний напрямок розвитку підприємництва в Японії - опанування 

досягнень науки і техніки, створення нових технологій, нової високоякісної та 

конкурентоспроможної продукції. Основними діловими якостями підприємців 

вважались не тільки опанування новацій, але, перш за все, високоякісна праця та 

професіоналізм, вміння управляти людськими ресурсами на основі національної 

культури та релігії. 

В Україні, як і в інших країнах СНД, розвиток підприємницької діяльності припав 

на кінець 80-х років, коли закони адміністративно-командної системи були значно 

послаблені, а ринкової економіки ще не сформовані. Крім того, економічна ситуація 

сприяла можливості швидкого збагачення підприємців за рахунок можливостей зняття 

вершків з необізнаності більшої частини населення в якості продукції та послуг, що 

вони їх надавали. В умовах недонасичення ринків та недосконалості законів, які б 

захищали права споживачів, зробити це було неважко. Для цього не потрібен був 

високий професіоналізм у випуску високоякісної продукції, а лише вміння 

використати недоліки вітчизняного законодавства. Тому основними діловими 

якостями, які були притаманні підприємцям того періоду, були: енергійність, 

швидкість орієнтації в змінах ринкової економіки, уміння досягти успіху за всяку ціну. 

Відсутність культури в ділових стосунках між підприємцями сприяла розквіту 

шахрайства. Так з'явились " нові руські"," нові українці", які за кілька років сколотили 

значні капітали, але незрівнянно менше принесли користі. Швидше за все, вони 

нанесли велику шкоду розвитку підприємницької діяльності, посіяли зневіру серед 

значної частини населення в його прогресивності та корисності. Значні недоліки щодо 

цього були допущені і державою, яка практично не регулювала процеси розвитку 

підприємництва. Однак недоліки та помилки першого періоду становлення 

підприємницької діяльності значною мірою були вимушені. Якщо зобразити 

Соціальний портрет вітчизняного підприємця, його походження, то доведеться 

визнати, що значна частина людей прийшла в підприємництво із сумнівним, а то і 

кримінальним минулим. Для таких підприємців аж ніяк не властивий потяг до новизни 



у вирішенні важливих соціально-економічних проблем розвитку суспільства, а лише 

прагнення власного збагачення. Однак, як показує історичний розвиток 

підприємництва в інших країнах, такі явища тимчасові та швидкоминучі. 

З удосконаленням законодавчої бази, насиченням товарних ринків, підвищенням 

обізнаності населення з основами підприємницької діяльності вимоги до підприємців 

та їх діяльності будуть зростати. Враховуючи, що в Україні є високий науково-

технічний потенціал та передбачаються процеси скорочення державних наукових та 

науководослідних установ, можна прогнозувати, що саме в цих напрямах буде 

зростати підприємницька діяльність. 

Підсумовуючи викладені вище позиції, слід відзначити, що ділові якості 

бізнесмена є не тільки його характеристикою, але значною мірою відображають 

сутність та спрямованість підприємницької діяльності. Тому суспільство повинно 

виховувати підприємців, спрямовувати їх енергію на вирішення важливих 

соціальнокорисних завдань, використовуючи для цього засоби масової інформації, 

широке висвітлення позитивних прикладів. 

 

 

2.1. ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, створений для виробництва 

продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і 

одержання прибутку. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, 

розпоряджається виготовлюваною продукцією, одержуваним прибутком, який 

залишається у його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових 

платежів. 

Основним завданням підприємств є задоволення суспільних потреб у виробленій 

продукції, виконуваних роботах, наданих послугах, а також одержання прибутку і 

реалізація на цій основі, відповідно до законодавства, соціально-економічних інтересів 

членів трудового колективу підприємства, взаємовідносин з бюджетом і 

господарюючими партнерами-постачальниками, споживачами та ін. 

Поняття "підприємство" є узагальнюючим. Воно, по-перше, визначає 

підприємства як суб'єкти господарювання стосовно всіх форм і видів власності в 

Україні (організаційні форми і види підприємств). По-друге, дане поняття є 

загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), 

будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові, побутові та інші підприємства. 

Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства 

України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну структуру 

підприємництва, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої 

виробничі ресурси для здійснення виробничої діяльності з метою одержання 

прибутку. Визначення " основна ланка", з одного боку, відмежовує підприємство від 

інших організаційних структур бізнесу і форм економічної діяльності (типу домашніх 

господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств тощо), аз іншого 

боку, - від суб'єктів, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, 

фінансових посередницьких організацій, органів управління економікою. 

Підприємство - це господарюючий суб'єкт. Суть визначення "господарюючий 

суб'єкт" полягає у тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, 

який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання 



прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-

дослідну та комерційну діяльність. Термін "господарюючий суб'єкт" означає, що 

підприємства належать до комерційних, спрямованих на прибуток, на відміну від 

неприбуткових організацій - релігійних організацій і об'єднань громадян тощо. 

Підприємство, як організаційна структура бізнесу, є самостійним господарюючим 

суб'єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і 

необхідних умов діяльності товаровиробника. Юридичний аспект даного визначення 

полягає у тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності має 

право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать чинному 

законодавству України. 

Підприємство, як організаційна структура бізнесу, для здійснення своєї діяльності 

формує майно - основні та обігові фонди, інші цінності, якими воно володіє, 

користується і розпоряджається на правах власності або повного господарського 

відання. 

Незважаючи на різноманітність підприємств, усім їм властиві спільні риси. 

Основними рисами, що дають підставу характеризувати підприємство як основну 

організаційну структуру підприємництва, є: 

- по-перше, підприємство являє собою технологічно і територіально відособлену 

сукупність засобів виробництва та робочої сили. Фактори виробництва - праця, земля, 

капітал - функціонують та розвиваються тільки об'єднавшись у рамках конкретних 

підприємств. Кожне підприємство має різні фактори виробництва і по різному 

узгоджує їх. Наприклад, підприємства, які виробляють взуття і хлібобулочні вироби, 

використовують аж ніяк не схожі верстати, обладнання, сировину, а їхні робітники 

мають різні професії. На різних підприємствах застосовуються різні технології 

виробництва. Це означає, що дані підприємства технологічно і територіально 

відособлені, як одне від одного, так і від інших підприємств. У цьому розумінні 

підприємство можна визначити як технологічне поєднання факторів виробництва; 

- по-друге, кожне підприємство спеціалізується на виготовленні певного товару 

чи наданні послуги, виконанні робіт. Поєднання факторів виробництва в процесі 

створення товару завершується випуском готової продукції, тобто виробничі процеси 

в рамках підприємства набувають завершеності у вигляді кінцевого результату. Нехай 

в одному випадку це буде трактор, в іншому - тільки деталь до цього трактора. Для 

кожного з цих підприємств то буде кінцева продукція; 

- по-третє, кожне підприємство, крім технологічно-територіальної, 

характеризується ще й економічною відособленістю. Все майно підприємства, з усіма 

засобами виробництва, є власністю фірми, яка володіє цим підприємством. 

Зауважимо, що ця власність не буде повною, коли фірма орендує підприємство. Отже, 

підприємство розпоряджається своїм майном. На цій підставі воно самостійно складає 

свою виробничу програму, набирає кадри, здійснює управління виробничим процесом, 

реалізує вироблену продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток; - по-

четверте, було б неправильно зводити всю діяльність підприємства лише до 

технологічних і господарських процесів. Підприємство - це завжди соціальний 

осередок суспільства, певний колектив співробітників. На підприємстві проходить 

важлива частина життя людини, через колектив відбувається її розвиток, духовне 

зростання. Від злагоди в колективі залежить економічний успіх підприємства. 

Великого значення почуттю колективізму надають на японських підприємствах. Під 

час знайомства японець називає не своє прізвище, а фірму, де він працює. 



Розкриваючи поняття підприємства, ми торкнулись основних сфер його 

діяльності: виробничо-технічної, господарської, соціальної. Діяльність кожного 

підприємства підпорядкована реалізації його основної виробничої функції - створенню 

максимуму товарів, наданню послуг, виконанню робіт для задоволення потреб 

суспільства при найменших затратах виробництва. Для здійснення цієї функції 

підприємство, як організаційна структура бізнесу, розгортає діяльність у різних 

сферах, виконуючи у кожній такі специфічні функції: 

Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням процесу 

виробництва необхідними засобами та їх використанням, впровадженням новітніх 

технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом. 

Економічними функціями підприємства є: управління процесами виробництва та 

збуту товарів, укладанням контрактів, найняття працівників і раціональна організація 

їхньої праці, розподіл доходів (заробітної плати та прибутку), розрахунок економічної 

ефективності, ціноутворення, вивчення ринку. 

Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку 

співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання 

допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність. 

Крім зазначених функцій, які виконує підприємство в межах національної 

економіки, є зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному 

обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, 

науково-технічному співробітництві. 

Хоча підприємства і є самостійними ланками економіки, діють вони не 

ізольовано. Всі вони перебувають успільному економічному просторі. 

Місце та роль підприємства в національній економіці країни багато в чому 

залежить від типу господарської системи. Одна справа, коли підприємство функціонує 

у межах адміністративно-командної системи, а зовсім інша - коли воно потрапляє в 

ринкове середовище. Підприємство в ринковому середовищі діє за принципами 

економічної свободи та конкуренції. Тут господарська діяльність набуває характеру 

підприємницької організаційної форми. 

Суспільні інтереси підприємства тісно пов'язані з діяльністю підприємців. Так, 

підприємці дбають про підвищення рівня зайнятості, оскільки безробіття призводить 

до зростання злочинності, до загальної соціальної нестабільності, а це "коштує" 

підприємцям досить дорого. Для того, щоб діяльність підприємців була успішною, 

вона не повинна суперечити суспільним інтересам. 

У процесі виробництва підприємець може виконувати три ролі: підприємця 

власника, підприємця господаря, підприємця-менеджера. На іноземних підприємствах 

усі ці ролі виконує, як правило, одна особа. Будучи власником підприємства, 

підприємець водночас виконує функції господарювання та управління. На великих 

підприємствах функції власника, господаря і менеджера розмежовуються. 

І на малих, і на великих підприємствах підприємець виконує певні функції, 

специфічні саме для даного виду діяльності, а саме: ресурсна функція, управлінська 

функція, інноваційна функція, функція ризику. 

Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу 

поєднання землі, сировинних ресурсів, капіталу, праці, грошей, інформації у процесі 

виробництва товару, наданні послуг, виконанні робіт, організовує виробництво, 

розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність. 



Управлінська функція підприємця - це прийняття управлінських рішень на всіх 

етапах виробничої та збутової діяльності, здійснення планування, організації, 

контролю, мотивації виробництва. 

Інноваційна функція підприємця - це здійснення інновацій (нововведень), тобто 

новаторства, освоєння нової продукції, нових технологій і нових форм організації 

праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживачів та ін. 

Функція ризику передбачає необхідність прийняття рішень, спрямованих на 

досягнення успіху, але не на гарантування його через мінливість та невизначеність 

економічної ситуації. Підприємець ризикує своїм часом, працею, діловою репутацією, 

вкладеними коштами. Навіть за стійкої номенклатури виробів бізнесмена може 

спіткати невдача, оскільки попит на дані товари може зменшитись або з'являться 

спритніші конкуренти. 

Функції підприємця важливі та необхідні і є підставою для створення 

підприємницьких організаційних структур у самостійний фактор виробничої 

діяльності. 

Таким чином, підприємство-це самостійна підприємницька організаційна 

структура, створена у встановленому законом порядку для здійснення господарської 

діяльності з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах і 

одержання прибутку, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, 

є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в 

установах банків. 
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Сучасні підприємства розрізняють не лише за сферами діяльності. Важлива 

відмінність між ними полягає у відносинах власності, що проявляється у різних 

організаційних структурах бізнесу. Свідченням цього є поява різних видів 

підприємств, властивих ринковій економіці. Кожний з них вживається для їх 

класифікації за певними ознаками. 

Для практики підприємницької діяльності в ринкових умовах, кваліфікованого 

управління підприємствами є їх чітка і повна класифікація за певними ознаками. 

Загальна кількість відокремлених і згрупованих видів підприємств залежить від числа 

відібраних класифікаційних ознак. Достатньо повна класифікація підприємств має 

бути забезпечена за умови використання таких ознак: 

1) мета і характер діяльності; 

2) форма власності; 

3) належність капіталу; 

4) правовий статус і форма господарювання; 

5) галузево-функціональний вид діяльності; 
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6) технологічна і територіальна цілісність; 

7) розмір середньооблікового за чисельністю працівників і сумою валового 

доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). 

Класифікація підприємств за наведеними ознаками показана в табл. 3. 

Для більшості підприємств властивим є комерційний характер діяльності з 

одержанням прибутку. До некомерційних відносяться благодійницькі, освітянські, 

медичні, наукові та інші підприємства. 

Приватними є підприємства, що засновані на власності майна окремих громадян. 

Відповідно до Закону України "Про власність" можна визначити такі три види 

приватних підприємств: 

- індивідуальне приватне підприємство, засноване на приватній власності і праці 

однієї фізичної особи; 

- сімейне приватне підприємство, засноване на приватній власності та праці 

громадян, що проживають спільно як члени однієї сім'ї і ведуть спільне господарство; 

- приватне підприємство з правом найму робочої сили, засноване на приватній 

власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили. 

Таблиця З 

Класифікація та види підприємств 

Класифікаційні ознаки Види підприємств 

Мета і характер Комерційні і некомерційні 

Форми власності майна Приватні, колективні, державні, спільні 

Належність капіталу Національні, закордонні, змішані (спільні) 

Правовий статус і форма 

господарювання 

Одноосібні, кооперативні, орендні, 

господарські товариства 

Галузево-функціональний вид 

діяльності 

Промислові, сільськогосподарські, будівельні, 

транспортні, виробничо-торгові, торгово-

посередницькі, інноваційно-впроваджу вальні, 

лізингові, банківські, страхові, туристичні тощо 

Технологічна, територіальна 

цілісність і ступінь 

підпорядкування 

Головні (материнські), дочірні, асоційовані, 

філії 

Розмір за середньообліковою 

чисельністю працівників і сумою 

валового доходу від реалізації 

продукції 

Малі, середні, великі 

Якщо приватне підприємство має не одного, а кількох власників (наприклад, 

сімейне), то його майно є сімейною власністю. Інша, тобто часткова спільна власність, 

повинна бути встановлена письмовою угодою власників майна. 

Колективне - це таке підприємство, яке засноване на одному або кількох видах 

колективної власності. Таке підприємство належить колективу співвласників 

(засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права колективної власності. Право 

власника реалізується через юридичну особу - підприємство, яке володіє, користується 

і розпоряджається майном відповідно до свого статуту. Право колективної власності у 

колективному підприємстві безпосередньо здійснюють його органи управління - 

вищий орган управління - загальні збори або конференція і правління. Отже, 

колективне підприємство, поки воно діє - це об'єкт права власності відповідної 



юридичної особи. Його засновники і учасники є власниками часток (паїв, акцій, 

вкладів) у майні підприємства, внесених до статутного фонду. 

В Україні функціонують державні та державно-комунальні підприємства. їх 

майно вважається відповідно власністю загальнодержавних або адміністративно-

територіальних одиниць. Державне підприємство - це самостійна господарська 

одиниця з правами юридичної особи, яка функціонує на основі державної форми 

власності у різних галузях народного господарства. 

Відповідно до Законів України, діяльність державного підприємства базується на 

поєднанні прав власника майна (держави) та принципів самоуправління трудового 

колективу. 

Державні органи, що уповноважені здійснювати управління державним 

підприємством, не вправі втручатися у його господарську діяльність. Вони вирішують 

питання створення підприємства і визначення цілей його діяльності, його реорганізації 

та ліквідації, а також здійснюють контроль за ефективністю використання та 

збереження довіреного підприємству майна. 

Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, 

належить на правах повного господарського ведення. Здійснюючи це право, 

підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном і на свій 

розсуд може здійснювати стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному 

законодавству. 

Якщо підприємство засноване на базі об'єднання майна різних власників 

(юридичних осіб та громадян), то його називають спільним підприємством із 

змішаною формою власності. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 

вказано, що спільні підприємства - це підприємства, які базуються на спільному 

капіталі суб'єктів господарської діяльності У країни та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі 

результатів діяльності і ризиків. В залежності від цього є два види спільних 

підприємств: а) звичайні (національні) спільні підприємства; б) спільні підприємства з 

іноземними інвестиціями. Отже, засновниками спільних підприємств можуть бути 

юридичні особи і громадяни України та інших держав. 

За належністю капіталу і контролю прийнято розрізняти підприємства: 

1) національні - капітал належить підприємцям своєї країни; 

2) закордонні - капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в певній 

частині, що забезпечує їм необхідний контроль. Такі підприємства створюються у 

формі філіалів або дочірніх фірм та реєструються у країні місцезнаходження; 

3) змішані-капітал належить підприємцям двох або кількох країн, їх реєстрація 

здійснюється у країні одного із засновників такого підприємства, це зумовлює 

місцезнаходження його штаб квартири. Якщо метою створення змішаного 

підприємства слугує спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним. 

Саме такі численні спільні підприємства функціонують у різних галузях народного 

господарства України. 

Однією з важливих класифікацій підприємств є класифікація за правовим 

статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємство є власність однієї 

особи або родини. Воно несе відповідальність за свої зобов'язання усім майном. Таке 

підприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філіал іншого 

підприємства. Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за чисельністю 

працівників підприємства. Кооперативні підприємства (кооперативи) - це добровільні 



об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської діяльності. 

Характерною їх ознакою є особиста участь кожного в діяльності використання 

власного або орендованого майна. В економіці України функціонують два основних 

типи кооперативів: виробничі споживчі. У перспективі можна очікувати широке 

поширення кооперативів в інших сферах діяльності - науковій, фінансовій, страховій 

тощо. 

Однією із специфічних організаційних форм підприємництва є орендні 

підприємства. Оренда означає засноване на договірних взаєминах на основі 

строкового платного володіння і користування майном, що необхідне орендатору для 

здійснення підприємницької діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілісні 

майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів (філіалів, 

цехів, дільниць), а також окремі одиниці майна. 

Господарські товариства являють собою певні об'єднання підприємств. У 

більшості країн з ринковою економікою такі товариства залежно від характеру 

інтеграції (осіб або капіталу) та ступеню відповідальності за своїми зобов'язаннями 

поділяються на повні, з обмеженою відповідальністю, командитні й акціонерні. 

Найбільш розвиненою формою господарських товариств є акціонерні товариства. 

Акціонерна форма господарювання має свої переваги, а саме: фінансові, які 

створюють механізм оперативної мобілізації великих за розміром інвестицій і 

регулярного одержання доходу у формі дивідендів від акцій; економічні - акціонерний 

капітал сприяє встановленню гнучкої системи виробничо-господарських зв'язків, 

опосередкованих перехресним або ланцюговим володінням акції; соціальні - 

акціонування є важливою формою роздержавлення власності підприємств будь-яких 

розмірів, перетворення працівників у власників певної частки їх майна. 

Технологічною і територіальною цілісністю володіють так звані материнські 

(головні) підприємства або фірми. Особливістю їх діяльності є те, що вони 

контролюють інші підприємства (фірми). У залежності від розміру капіталу, що 

належить материнській (головній) фірмі, а також правового статусу та ступеню 

підпорядкованості підприємства, які перебувають у сфері впливу головного 

підприємства, їх можна підрозділити на дочірні і асоційовані, філіали. 

Дочірнє підприємство - це юридично самостійне утворення, що здійснює 

комерційні операції і складає баланс. Проте материнське підприємство суворо 

контролює діяльність своїх дочірніх підприємств, оскільки володіє контрольним 

пакетом їх акцій. 

Асоційоване підприємство є самостійним. Воно не знаходиться під контролем 

підприємства, яке володіє його акціями. 

На відміну від дочірніх і асоційованих підприємств філія не має юридичної і 

господарської самостійності, позбавлена власного статуту та балансу, діє від імені і за 

дорученням головного підприємства, має однакову з ним назву. Майже весь 

акціонерний капітал філії належить головному підприємству. 

Класифікація підприємств за галузево функціональним видом діяльності 5 цілому 

є зрозумілою із самої назви окремих їх видів і груп. Пояснення потребують хіба що 

лізингові підприємства. У світовій економіці під такими господарюючими суб'єктами 

розуміють міжнародні фірми-продуценти, які за відповідну плату здають в оренду 

матеріальні цінності, що входять до складу основних фондів - різноманітне 

технологічне устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо. 



Одним з критеріїв класифікації підприємств є їх розмір. У світі є підприємства 

гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки і сотні тисяч 

працівників. Поряд з великими підприємствами існують і розвиваються середні і малі 

підприємства, на яких працюють всього декілька осіб. Згідно змін до Господарського 

кодексу №523-УІ(523-17) від 18.09.2008 р. "малим (незалежно від форми власності) 

визначаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за 

звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від 

реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільонів 

гривень. Великими підприємствами визначаються підприємства, в яких 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 

двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за 

рік перевищує суму сто мільйонів гривень. Усі інші підприємства визначаються 

середніми". 

Одним з факторів, що впливає на розмір підприємства, є технологічний тип 

виробничого процесу. За цією ознакою розрізняють масове, серійне й одиничне 

виробництво. 

Масове виробництво спеціалізується на випуску невеликої, але стійкої 

номенклатури виробів у значних кількостях. Серійне виробництво передбачає більшу 

номенклатуру виробів, але в менших кількостях. Воно зорієнтоване на постійні, але не 

масові потреби. Одиничне виробництво розраховане на широку, але не стійку 

номенклатуру, потреба в якій обчислюється одиницями. Відповідно до трьох 

технологічних типів виробництва можна створювати великі, середні і малі 

підприємства. 

Проте технологічний фактор - не єдиний для створення певних розмірів 

підприємств. Від розміру залежить здатність підприємства реагувати на розвиток 

науково-технічного прогресу, своєчасно впроваджувати нові ідеї у виробництво. Часто 

надмірні розміри підприємства стають на заваді його оновлення, тому що доводиться 

замінювати дуже велику кількість засобів виробництва. А малому підприємству не 

завжди під силу застосування науково-технічних досягнень. Тому оптимальним 

розміром підприємства вважається той, який забезпечує можливість впровадження 

науково-технічних розробок. 

Різним за розмірами підприємствам притаманна здатність швидко реагувати на 

зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві. Великі 

підприємства менш мобільні, тому вони орієнтуються на стійкий попит. 

Ринок, як відомо, вимагає від підприємства конкурентоспроможної продукції. 

Тому оптимальним розміром підприємства буде такий, який забезпечує створення 

конкурентоспроможних товарів, послуг і робіт, що досягається за умови мінімізації 

витратна виробництво і реалізацію продукції. 

Отже, оптимальним буде такий розмір підприємства, який забезпечує 

максимально можливий випуск товарів чи послуг при мінімальних затратах на 

виробництво продукції та її доведення до споживача. Зрозуміло, що для кожного 

конкретного підприємства є свій оптимальний розмір. Залежно від виробничого 

профілю воно може бути більшим або меншим. 

Вибір конкретної організаційної форми підприємства здійснюється підприємцями 

самостійно. При цьому враховується зміст і основні напрямки діяльності, сфери 

здійснення, ресурси, які можуть бути включені до неї, вид власності, кількість і склад 



осіб, що безпосередньо об'єднуються для ведення господарської діяльності, інші 

вигідні умови. 

2.3  

 

Виходячи з того, що в економіці України створюються і функціонують 

підприємства різних організаційно-правових форм, законодавство визнає загальні і 

спеціальні умови їх створення. Загальні умови поширюються на організацію 

створення всіх форм підприємств. Вони визначені Господарським та Цивільним 

кодексами, Законами України, які регулюють загальні умови створення юридичної 

особи, в тому числі і підприємства. Спеціальні умови створення підприємств 

визначені законами про їх окремі види. 

Створення підприємства, як правове поняття, включає визначення засновників, їх 

засновницьких компетенцій та порядку діяльності. Засновником є особа, що має право 

створити у встановленому порядку підприємство як юридичну особу. Таким правом 

наділені безпосередньо власники засобів виробництва та іншого майна і уповноважені 

власником (власниками) органи, тобто фізичні та юридичні особи, крім випадків, 

передбачених законодавчими актами України. 

Серед загальних умов створення підприємства провідне місце посідає визначення 

кола суб'єктів, правомочних приймати рішення щодо створення підприємства, тобто 

його засновником. Відповідно до діючого чинного законодавства в Україні існують 

три категорії таких суб'єктів: 

а) власник (власники) майна будь-яких видів, а також розмірів; 

б) уповноважений власником (власниками) орган або підприємство, організація; 

в) трудовий колектив у випадках і порядку, передбачених вказаним вище Законом 

та іншими законодавчими актами України. 

При визначенні засновника, який належить до категорії власника майна 

створюваного підприємства, необхідно виходити із законодавчо зазначеного переліку 

видів підприємств, встановленого відповідно до існуючих у країні форм власності. 

Відповідно до діючого чинного законодавства підприємство може бути створене 

внаслідок примусового поділу іншого підприємства. Рішення з цього питання приймає 

Антимонопольний комітет України та його територіальні органи. 

Власник має право делегувати відповідним органам, а також підприємствам або 

організаціям повноваження щодо створення підприємств, дозволяє названим суб'єктам 

виступати засновниками різних видів підприємств. Уповноважені органи, які можуть 

бути засновниками підприємств, визначає власник. Щодо підприємств 

загальнодержавної власності - це підвідомчі Кабінету міністрів України органи 

державної виконавчої влади, інші центральні відомства. Вони приймають рішення про 

створення підприємства державної власності, затверджують статути і контролюють їх 

дотримання, укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, 

контролюють ефективність використання закріпленого за підприємствами майна, його 

збереження. В окремих випадках (наприклад, щодо підприємств будівельного 

комплексу) зазначені функції і повноваження Кабінет міністрів України делегує 

господарським об'єднанням: корпораціям, концернам тощо. Щодо підприємств 

комунальної власності уповноваженими органами із засновницькими правами є 

виконкоми обласних і місцевих рад, місцеві державні адміністрації та уповноважені 

ними органи. 



Делеговані власником повноваження можуть виникати в уповноваженого суб'єкта 

як на підставі загального законодавчого установлення,так і в результаті спеціального 

розпорядження власника. Наприклад, відповідно до Закону "Про власність" (ст. 33) 

управління державним майном здійснюють від імені народу (населення 

адміністративно-територіального утворення) відповідної ради депутатів та орган 

обласних, районних, міських державних адміністрацій. Вони вирішують питання 

створення, реорганізації та ліквідації державного підприємства! визначають цілі його 

діяльності. За умов, що склалися, засновницькі функції власника державного майна 

реалізує створений в_У країні фонд державного майна, який окремим рішенням може 

наділити аналогічними правами відповідні державні підприємства та організації або 

свої органи територіальних управлінь. 

Створення підприємства в юридичному розумінні - це затвердження та одержання 

передбачених законом документів: рішення власника (власників) або уповноваженого 

органу про створення підприємства, статуту, якщо цього вимагає організаційна форма, 

свідоцтво про державну реєстрацію. При необхідності для новостворюваного 

підприємства на земельній ділянці сюди входять також документи на право 

землекористування (землеволодіння), визначені земельним законодавством України. 

Дозвіл на користування створюваним підприємством земельною ділянкою, а 

також іншими природними ресурсами видається за рішенням місцевої ради народних 

депутатів за місцем знаходження підприємства в порядку, встановленому Земельним 

кодексом України. Відмова у наданні земельної ділянки може бути оскаржена у 

встановленому законом порядку в суці або арбітражному суді. 

Трудовий колектив має право виступати засновником підприємства у випадку і 

порядку, передбачених Господарським і Цивільним кодексами, законодавством про 

приватизацію та іншими законодавчими актами України. 

Таким чином, засновниками підприємств можуть бути: 

1)державні, колективні, орендні, спільні підприємства, громадські організації та 

їх підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські асоціації та інші 

підприємства і організації, які є юридичними особами; 

2) державні органи, уповноважені керувати державним майном; 

3) спільні органи, які вказані вище, підприємства, організації і громадяни; 

4) Антимонопольний комітет України та його територіальні органи. 

Підприємства можуть створюватися шляхом реорганізації діючого підприємства, 

тобто в результаті виділення із складу діючого підприємства одного або кількох 

структурних підрозділів за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода 

власника чи уповноваженого ним органу. Аналогічно може створюватись 

підприємство на базі структурної одиниці діючого об'єднання. Щодо таких 

підприємств діє правило про збереження за ними взаємних зобов'язань та укладених 

договорів з іншими підприємствами. 

Підприємства мають право створювати на території України та за її межами 

суб'єкти підприємницьких організаційних структур без прав юридичної особи - свої 

відособлені підрозділи і філії, представництва та інші з правами відкриття .поточних і 

розрахункових рахунків. Відособлені підрозділи діють на підставі положень про них, 

які затверджуються підприємством. Відкриття вказаних підрозділів не потребує їх 

реєстрації. Підприємство лише повідомляє про це реєстраційний орган шляхом 

внесення додаткової інформації у свою реєстраційну картку. 



Аналогічно створюються дочірні підприємства. За законодавством України, 

правом створювати дочірні підприємства наділені підприємства двох організаційних 

форм: господарські товариства і спільні підприємства з іноземними інвестиціями. 

Проте вони мають бути зареєстровані в порядку, встановленому для реєстрації 

підприємств. 

Установчими документами створення підприємства називається комплект 

документів, встановленої законом форми, згідно з якими підприємство створюється і 

діє як суб'єкт права. З точки зору правової природи, установчі документи є 

локальними нормативними актами, тобто актами, які набувають юридичної сили 

внаслідок затвердження їх одним або кількома засновниками підприємства. 

Форму і зміст установчих документів визначають залежно від видів підприємств, 

загальні закони про підприємства та закони про окремі види підприємств. 

Перелік актів, які відносяться до установчих документів: 

- по-перше, це рішення одного або кількох власників чи уповноваженого ним 

(ними) органу про створення підприємства. Якщо власників чи органів два або більше, 

таким рішенням визначено установчий договір; 

- по-друге, це статут підприємства. Законодавством України визначено перелік 

обов'язкових 

відомостей, які необхідно включати до статуту підприємства як одного з його 

основних установчих актів. 

Зміст установчих документів (статутів, установчих договорів) господарських 

товариств регулюється статтями 4, 37, 51, 65, 67 і 76 Закону України "Про 

господарські товариства". Ці статті визначають перелік основних даних, що 

підлягають включенню до установчих документів товариств окремих видів. 

При розробці проектів установчих документів підприємств необхідно керуватись 

також типовими нормативними актами. Щодо підприємств окремих видів 

використовують типові форми установчих документів, затверджених Мінекономіки, 

Мінфіном, Мінпраці та Фондом державного майна України. Крім того, Фондом 

державного майна України затверджуються установчі договори: про створення 

товариства з обмеженою відповідальністю, про створення закритого акціонерного 

товариства та зразковий договір оренди. 

Установчі документи повинні містити обов'язкові дані про підприємство, без яких 

вони вважаються такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства. Це такі 

дані: 

- найменування (завод, фабрика, майстерня тощо) і вид підприємства; 

- зазначення власника (склад засновників, учасників) та місцезнаходження 

підприємства; 

- юридичний статус підприємства. Це статті про юридичну особу підприємства, 

про його майно, про самостійний баланс, розрахунковий,' валютний та інші рахунки в 

банках, про фірмову марку та товарний знак, про печатку з найменуванням 

підприємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право 

теж відноситься до юридичного статусу підприємства; 

- про склад підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, 

статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди); 

- порядок утворення майна; 

- порядок розподілу прибутків та покриття витрат; 

- порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства); 



- про перелік органів правління підприємства, порядок їх формування, 

компетенцію; 

- про контрольні органи - спостережну раду, ревізійну комісію; 

- про порядок припинення діяльності підприємства: підстави, орган, що приймає 

рішення припинення; порядок створення і роботи ліквідаційної комісії; умови 

розрахунків з бюджетом і кредиторами; 

-розподіл майна, що залишилося. 

Якщо підприємство не є власником майна, включається стаття про те, що майно 

закріплене за ним на праві повного господарського володіння. 

В установчих документах господарських товариств окремими статтями 

визначається порядок внесення змін до статуту (вищим органом управління, за 

рішенням 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах). 

Крім обов'язкових до установчих документів можуть включатися альтернативні 

положення, які не повинні суперечити чинному законодавству України. Ці положення 

пов'язані з особливостями організації створення і діяльності підприємства: про трудові 

відносини, засновані на членстві (колективні підприємства, кооперативи), про раду 

підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію), про інші органи, які 

реалізують повноваження трудового колективу, профспілковий комітет. 

Державна реєстрація підприємства є обов'язковою юридичною дією при його 

створенні, за якою підприємство офіційно вважається створеним і набуває статусу 

юридичної особи з дня його реєстрації. Державна реєстрація підприємства 

встановлена згідно вимог діючого чинного законодавства, де викладені умови і 

порядок реєстрації підприємств державним органом. Більш детально вони 

визначаються Положенням про порядок державної реєстрації підприємств, 

затвердженим Кабінетом міністрів України. Етапи створення і державної реєстрації 

підприємства наведені в табл. 4. 

Реєстрація підприємств є процесуально-правовою дією, внаслідок якої 

підприємства включаються до державного реєстру підприємств країни. Днем 

включення до реєстру визначено день реєстрації підприємства. Зазначена дія має за 

мету надати підприємству формально-юридичних ознак суб'єкта права, згідно з якою 

воно починає функціонувати у господарсько-правовому полі як загальновідома для 

третіх осіб і органів держави юридична особа. 

o Запис у державному реєстрі про реєстрацію підприємства-це юридичний факт 

створення підприємства з правами юридичної особи. Відповідно до законодавства 

України підприємство визначається діючим, стає юридичною особою з дня його 

державної реєстрації, діяльність незареєстрованих не допускається. З іншого боку, 

підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення 

запису про це до державного реєстру. 

Таблиця 4. Етапи створення і реєстрації підприємства 

Назва і послідовність Короткий зміст етапу 
Вид заключного 

документа 

Рішення про 

створення 

підприємства 

Вибір виду діяльності підприємства. Пошук 

партнерів-засновників. Підготовка техніко-

економічного обгрунтування 

Техніко-економічне 

обгрунтування 

Збори засновників 
Вибір організаційно-правової форми 

підприємства. Вибори або призначення керівника 
Витяг з протоколу зборів 

Підготовка 

засновницьких 

документів 

Підготовка проекту засновницького договору і 

статуту підприємства 

Засновницький договір і 

статут підприємства 



Організаційно-

підготовча робота 

Отримання інформації та бланків у 

реєстраційному відділі органу місцевої влади 

Інформація і бланки 

документів 

Звернення до 

нотаріальної контори 

Нотаріальне засвідчення підписів засновників і 

керівників створюваного підприємстві) 

Нотаріальне засвідчення 

документів 

Звернення до 

державного органу 

реєстрації 

Подання необхідних документів, включаючи 

додаткові та квитанцію про сплату реєстраційного 

збору 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

підприємства 

Звернення до органу 

статистики 

Занесення підприємства до Єдиного державного 

реєстру і присвоєння йому ідентифікаційного 

колу 

Ідентифікаційний код 

Звернення до 

установи банку 

Оформлення документів та відкриття 

розрахункового рахунку, укладання договору на 

банківське обслуговування 

Одержання номера 

розрахункового 

рахунку 

Звернення до 

місцевого відділу 

УВС 

Подання заяви на одержання дозволу на 

виготовлення круглої 

печаткі і штампів. . 

Дозвіл на виготовлення 

печатки і штампі" 

Звернення до 

гравірувальної 

Майстерні 

Виготовлення печатки і штампів для створеного 

підприємства 
Кругла печатка і штампи 

Державна реєстрація підприємства здійснюється державною адміністрацією за 

місцем знаходження підприємства. Законодавством визначені також органи, які 

здійснюють державну реєстрацію окремих видів суб'єктів господарювання. Так, 

господарські товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструє 

Національний банк України в порядку, визначеному Законом "Про банки і банківську 

діяльність". Фондова біржа підлягає державній реєстрації Кабінету міністрів України. 

Для державної реєстрації підприємства до відповідного органу державної 

реєстрації подається заява засновника з проханням зареєструвати підприємство. До 

заяви додаються рішення про створення підприємства, статут та інші документи за 

переліком, визначеним Господарським кодексом, Законами України та іншими 

нормативно-правовими актами. Відповідно до законодавства, державна адміністрація 

має право провести екологічну експертизу майбутнього підприємства, одержати 

експертні оцінки його санітарного і протипожежного стану. Можливі також й інші 

запити, пов'язані зі станом і соціально-економічним розвитком конкретного регіону. 

За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у термін не 

більше 5 робочих днів з дня подачі заяви. Протягом цього часу орган державної 

реєстрації зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію 

підприємства. За державну реєстрацію підприємства вноситься плата, розмір якої 

встановлений Кабінетом міністрів України "Про порядок видачі суб'єктам 

підприємницької діяльності дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності 

та про розміри плати за державну реєстрацію". Розмір ставок плати за реєстрацію 

суб'єктів підприємництва диференційований залежно від виду підприємства, а також 

від того, хто є засновником підприємства (юридичні або фізичні особи). Одержані 

кошти за реєстрацію зараховуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації. 

Свідоцтво про реєстрацію підприємства є юридичною підставою для відкриття 

підприємством розрахункового рахунку в установах банків, інших рахунків за місцем 

реєстрації або будь-яких інших банках за згодою сторін, а також розв'язання питання 

про виготовлення печатки, за заздалегідь підготовленим ескізом. 

Для відкриття розрахункового рахунку в банку подаються такі документи: заява 

про відкриття рахунку за встановленою формою; копія затвердженого статуту 



підприємства; копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; заповнена 

банківська картка із зразками підписів і відбитку печатки підприємства. 

Зразки своїх підписів на картці ставлять особи, які мають право першого і другого 

підпису на розрахунковому рахунку. Право першого підпису завжди належить 

директору (голові) підприємства, другого підпису - бухгалтеру, а за його відсутності, 

за рішенням директора, - особі, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку і 

складання звітності. Картка із зразками підписів і відтиском печатки повинна бути 

завірена керівником організації-засновника або нотаріально. Після заповнення і 

оформлення вказані документи здають в обрану установу банку для відкриття 

рахунку. Перевіривши правильність заповнення документів, банк відкриває 

підприємству розрахунковий рахунок, проставляє його номер на оригіналі 

зареєстрованого статуту, скріплює підписом головного бухгалтера і відтиском 

гербової печатки банку, і в триденний термін банк зобов'язаний повідомити про це 

податкову інспекцію. 

Орган, який здійснив організацію підприємства, зобов'язаний у десятиденний 

термін подати відомості до відповідної податкової інспекції та органу державної 

статистики. Ці органи встановлюють коди підприємств відповідно до загального 

класифікатора галузей народного господарства Міністерства статистики України. 

Уразі зміни форми власності, організаційної форми або назви підприємства, воно 

підлягає перереєстрації, яка здійснюється у порядку, встановленому для його 

реєстрації. 

Відмова у державній реєстрації підприємства вважається законною лише з двох 

підстав: унаслідок порушення встановленого законом порядку створення 

підприємства; у випадку невідповідності установчих документів вимогам чинного 

законодавства. Не допускається відмова в державній реєстрації підприємств з мотивів 

його недоцільності. 

Скасування державної реєстрації підприємства може бути добровільним (за 

заявою підприємства) або примусовим на підставі рішення суду, арбітражного суду у 

випадках: 

а) визнання недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству, 

установчих документів; 

б) здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та чинному 

законодавству України; 

в) у разі несвоєчасного повідомлення підприємством про зміну 

місцезнаходження. 

Скасування державної реєстрації підприємства припиняє підприємницьку 

діяльність як господарюючого правового суб'єкта. Статусу юридичної особи 

підприємство позбавляється після здійснення усіх заходів щодо ліквідації його як 

суб'єкта підприємницької діяльності. 

 

2.5. Реорганізація і припинення діяльності підприємства 

ЕКОНОМІКА / ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА - ТИРПАК І.В. 

Загальні підстави реорганізації і припинення діяльності підприємств усіх видів 

визначені Господарським кодексом, Законами України та іншими нормативно-

правовими актами. У разі банкрутства підприємства припинення його діяльності 

https://westudents.com.ua/predmet/7-ekonom%D1%96ka.html
https://westudents.com.ua/knigi/161-osnovi-ekonomki-ta-organzats-pdprimnitstva-tirpak-v.html
https://westudents.com.ua/knigi/161-osnovi-ekonomki-ta-organzats-pdprimnitstva-tirpak-v.html


регулюється Законом України "Про відновлення платоспроможності позичальника або 

визнання його банкрутом", який теж поширюється на підприємства всіх видів. 

Особливі підстави і форми припинення діяльності підприємств окремих видів 

встановлені також законами про ці підприємства та іншими нормативними актами, 

зокрема, про корпорацію, приватизацію та ін. 

Діяльність підприємства припиняє його власник (вищий орган підприємства або 

уповноважений ним орган). Припинення діяльності підприємства за юридичними 

підставами, як зазначалося вище, може бути двох видів: добровільним і примусовим. 

Підставами добровільного припинення діяльності підприємства є ініціатива 

власника підприємства або передбачені законом чи установчими документами 

обставини. Мотиви ініціативи підприємства (підприємця) закон не регулює. Це 

можуть бути: зміна профілю діяльності, конкуренція, затоварення внаслідок 

зменшення попиту на вироблювану продукцію тощо. 

До передбачених законом чи установчими документами обставин про 

припинення діяльності підприємства відносяться: 

а) закінчення терміну, на який створювалося підприємство; 

б) досягнення мети, поставленої засновниками підчас створення підприємства (ст. 

19 Закону України "Про господарські товариства"). 

Установчі документи підприємств можуть включати й інші підстави даного виду. 

Рішення про припинення діяльності підприємства з цих підстав приймає його вищий 

орган управління. Підприємці зобов'язані припинити свою діяльність також у разі 

закінчення терміну дії ліцензії. 

Види підстав примусового припинення діяльності підприємства визначені в 

законодавстві про підприємства у вигляді примірного переліку. 

Примусово підприємства припиняють свою діяльність, по-перше, на підставі 

рішень суду, арбітражного суду про визнання недійсними установчих документів 

підприємства, невідповідність їх чинному законодавству та акту (рішення засновника) 

про створення підприємства. По-друге, підприємство припиняє свою діяльність на 

підставі рішення суду, арбітражного суду за поданням органів, що контролюють його 

діяльність, у разі систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства. 

По-третє, підприємство припиняє свою діяльність на підставі рішення суду, 

арбітражного суду у разі несвоєчасного повідомлення ним про зміну свого 

місцезнаходження. При зміні місцезнаходження підприємство повинно в 7-денний 

термін повідомити про це орган державної реєстрації. По-четверте, підприємство 

припиняє свою діяльність на підставі рішення арбітражного суду про визнання його 

банкрутом. Порядок такого припинення діяльності визначає Закон України "Про 

відновлення платоспроможності позичальника або визнання його банкрутом". 

Господарський кодекс передбачає дві правові форми припинення діяльності 

підприємства: ліквідацію і реорганізацію. У випадку ліквідації підприємство припиняє 

свою діяльність як суб'єкт права без правонаступництва. Реорганізація передбачає 

виникнення на основі діючого підприємства одного або більше нових підприємств як 

суб'єктів права. У разі реорганізації підприємства усі його права та обов'язки 

переходять до правонаступника (правонаступників). Законодавство визначає п'ять 

правових способів реорганізації підприємства: злиття, приєднання, поділ, виділ та 

перетворення. З юридичної точки зору ці способи розрізняються залежно від того, до 

якого суб'єкта права переходять усі майнові права та обов'язки підприємства, що 

реєструються. 



Злиття двох і більше підприємств в одне означає перехід прав і обов'язків 

кожного з них до підприємства, що виникло внаслідок правового акту злиття. У цьому 

випадку виникає нове підприємство. 

Приєднання одного підприємства до іншого означає, щодо нього переходять 

права і обов'язки приєднаного підприємства Нове підприємство внаслідок такої 

реорганізації не виникає. 

Поділ підприємства є створенням на базі одного існуючого підприємства двох і 

більше підприємств як суб'єктів права. Це поділ усього майна підприємства. Даний 

спосіб реорганізації передбачає затвердження власником (уповноваженим ним 

органом) роздільного акту (балансу). Згідно з цим актом частина майна та відповідні 

права і обов'язки реорганізованого підприємства переходять до підприємств, 

створених внаслідок поділу. 

Виокремлення передбачає, що з діючого підприємства виділяються один або 

більше структурних підрозділів, які створюються як самостійні підприємства. Поділу 

всього майна підприємства цей спосіб реорганізації не передбачає. Згідно з роздільним 

актом (балансом) до них переходять частина майна та відповідні права і обов'язки 

реорганізованого підприємства. 

Перетворення підприємства як спосіб реорганізації означає перетворення однієї 

форми власності на іншу (наприклад, державної на колективну) і, відповідно, зміну 

організаційно-правової форми підприємства. Даний спосіб реорганізації масово 

застосовується у процесах корпоратизації і приватизації майна державних 

підприємств. При перетворенні до підприємства, яке щойно виникло, переходять 

права і обов'язки колишнього підприємства. 

Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 

виключення його з державного реєстру в органах статистики. 

Статусу суб'єкта права і юридичної особи підприємство позбавляється після 

здійснення заходів, які є ліквідаційним процесом, врегульованим законом, а саме: 

1. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

призначається органом (особою), що прийняв рішення про ліквідацію. Цей орган 

(особа) може покласти обов'язок щодо ліквідації підприємства на його органи 

управління. 

2. Встановлення порядку і строків ліквідації, що встановлюються органом, який 

прийняв рішення про ліквідацію (власник, уповноважений орган, суд, арбітражний 

суд). 

3. Встановлення терміну для задоволення претензій кредиторів, який не може 

бути меншим двох місяців з моменту оголошення підприємства про його ліквідацію. 

4. Виконання ліквідаційною комісією своїх обов'язків: повідомлення про 

ліквідацію підприємства в процесі про порядок і терміни ліквідації; вжиття необхідних 

заходів для стягнення дебіторської заборгованості підприємства, виявлення його 

кредиторів та претензій останніх. Кредитори та інші юридичні й фізичні особи, що 

мають угоди з підприємством, повідомляються про ліквідацію письмово. 

5. Ліквідаційна комісія згідно із встановленим законом порядком здійснює 

інвентаризацію і оцінку майна підприємства та його реалізацію, розрахунки з 

кредиторами і членами трудового колективу, складає ліквідаційний баланс і подає 

його органу, який призначив ліквідаційну комісію, або власнику. Майнові претензії 

кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна. 

При цьому законодавство припускає, що відповідного майна для задоволення всіх 



кредиторів може не вистачити. Тому законодавство про ліквідацію підприємств 

передбачає загальне правило щодо черговості задоволення боргів підприємством, що 

ліквідовується, а також ця черговість стосується будь-якого підприємства-боржника. 

Залежно від підстав ліквідації підприємства встановлено два 

види черговості погашення боргів. Якщо підприємство ліквідовується у 

звичайному порядку, тоді діє черговість, встановлена діючим чинним законодавством. 

Якщо підприємство оголошене банкрутом, тоді діє черговість сплати боргів. 
Першочерговими є борги: 

- перед бюджетом; 

- витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим 

підприємством; 

- розрахунки з оплати праці згідно з трудовими договорами (контрактами) ліквідованого 

підприємства; 

- вимоги кредиторів, забезпечені заставою. Черговість задоволення інших боргів має бути 

встановлена 

у статуті (установчому договорі), а саме: 

- друга черга - за вимогами органів державного соціального страхування і соціального 

забезпечення. У межах цієї черги здійснюється капіталізація платежів, належних з підприємства у 

зв'язку із заподіянням каліцтва, іншого ушкодження здоров'я громадянина або в зв'язку з його 

смертю; 

- третя черга - своєчасно виявлені й заявлені вимоги кредиторів, незабезпечені заставою; 

- четверта черга - повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду 

підприємства і виплати за акціями трудового колективу; 

- п'ята черга - претензії, виявлені і заявлені після закінчення терміну, встановленого для їх 

пред'явлення, а також будь-які інші вимоги. 

Суть черговості полягає у тому, що вимоги кожної наступної черги виконуються після повного 

задоволення вимог попередньої черги. Якщо в межах однієї черги майна для повного погашення 

боргів не вистачає, воно розподіляється пропорційно до заявлених ними і визначених ліквідаційною 

комісією сум. 

При ліквідації підприємства застосовується категорія так званих "погашених" претензій. 

Погашеними згідно із законом визначаються претензії: 

а) незадоволені за браком майна; 

б) невизнані ліквідаційною комісією. 

Останні можуть бути оскаржені до суду або арбітражного суду кредиторами. Позови про 

задоволення їх вимог мають бути подані кредиторами протягом місяця від дня одержання 

повідомлення про повне або часткове невизнання претензій. 

Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, 

використовується за вказівкою власника або у порядку, передбаченому статутом підприємства. 

 

Запитання для самопідготовки: 

1. Охарактеризуйте підприємство як основу створення підприємницької організаційної 

структури. 

2. Назвіть основні функції підприємства. 

3. Визначте місце і роль підприємства в національній економіці. 

4. Перерахуйте організаційні форми підприємств. 

5. Дайте характеристику видам підприємств та їх класифікації. 

6. Перелічіть які бувають підприємства за розмірами виробництва. 

7. Опишіть умови організації створення підприємств. 

8. Які існують установчі документи створення підприємств та надайте їх зміст? 

9. Які Ви знаєте умови і порядок державної реєстрації підприємства? 

10. Опишіть умови і порядок відкриття рахунку в установі банку. 

11. Поясніть порядок реорганізації підприємств. 

12. Зазначте порядок припинення діяльності підприємства. 

 



 

Менеджмент 

Розділ 3. Менеджмент підприємницької діяльності 

ЕКОНОМІКА / ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА - ТИРПАК І.В. 

 

3.1. СУТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

В період різкого загострення конкуренції на українському та світовому ринках, 

розширення масштабів і частоти зміни технологічних, організаційних та інших 

нововведень успіхів досягають ті підприємницькі структури, керівництво яких 

оперативніше за інших здатне критично оцінити стан справ, перебороти стереотипи 

ефективного в минулому управління і розробити стратегію перетворення своїх 

організацій і зайнятих на них працівників. В цих умовах українським підприємцям 

необхідно оволодівати новими знаннями, навчитися користуватися ними на практиці. 

Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, оволодіння наукою і умінням 

менеджменту. 

Під менеджментом розуміється сукупність методів, форм, засобів управління 

підприємницькою діяльністю для досягнення поставленої мети. Менеджмент 

українською мовою означає управління - функція, вид діяльності по керуванню 

людьми в найрізноманітніших підприємницьких структурах. Менеджмент це також 

царина людських знань, які допомагають здійснювати функцію по управлінню 

підприємницькою діяльністю. Менеджмент-як узагальнене від менеджерів - це 

відповідна категорія людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу по 

управлінню підприємницькою діяльністю. Мета менеджменту -підвищенні] 

ефективності підприємницької діяльності і збільшення прибутків. 

Підприємницька структура-це група людей, діяльність яких свідомо 

координується для досягнення загальних цілей. Роль менеджерів не обмежується їх 

присутністю тільки у великих і розгалужених корпоративних структурах управління. 

В розвинутій ринковій економіці не менш важливі структури малого підприємництва. 

По кількості - це більше 95% усіх підприємницько-господарських фірм, за означенням 

- це найбільше наближення до повсякденних потреб споживачів, в той же час-це 

полігон технічного прогресу та інших нововведень. Уміло управляти 

підприємницькою структурою означає вижити і вистояти в умовах конкуренції, 

наростити виробничий потенціал і збільшити прибутковість. Як цього досягти - одне з 

головних питань менеджменту. 

Якщо мова йде про менеджмент, то уявляється постать "менеджера" - людини, 

об'єкта управління, що діє в певній підприємницькій структурі. В економіці 

розвинутих країн поняття "менеджмент" дуже часто межує з поняттям 

"підприємництво". Підприємництво - це діяльність, яка націлена на отримання 

прибутку шляхом створення і реалізації продукції, виконання робіт або надання 

послуг. Управління підприємницькою діяльністю - це управління комерційними, 

господарсько-підприємницькими структурами. 

Підприємець і менеджер - це не одне й теж. Підприємець - це той, хто "робить 

гроші", власник капіталу, який обертається і приносить дохід. Ним може бути ділова 

людина, в підпорядкуванні якої нікого немає, або великий власник. Він може не 
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займати ніякої постійної посади в підприємницькій структурі, але бути власником її 

активів і навіть членом правління. 

Менеджер обов'язково займає постійну посаду у відповідній підприємницькій 

структурі, і в його підпорядкуванні знаходяться люди. Різниця між менеджером і 

підприємцем може бути дуже великою, якщо менеджер прагне до бюрократичного 

стилю керівництва. Проте різниця у відповідній мірі зникає, якщо менеджер 

дотримується підприємницького стилю управління. 

При роботі в умовах ринкових відносин структура управління підприємницькими 

структурами повинна бути зорієнтована на використання методів, форм і засобів 

менеджменту. Управління виробництвом продукції являє собою складну структуру, 

яка складається із ряду відносно самостійних, але взаємопов'язаних між собою більш 

простих видів управлінської праці, які називаються функціями управління. Розподіл 

складного процесу управління на окремі функції умовний і допускає різні підходи, 

особливо в умовах ефективного керівництва підприємницькими структурами. 

Широкого розповсюдження набуло твердження, що існує прийнятний для будь-якої 

підприємницької структури процес управління по реалізації функцій, які повинен 

виконувати будь-який керівник. 

Більшість експертів в галузі управління приймають таке визначення. Управління - 

це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб 

сформулювати досягнення цілей організації виробництва. Якщо більш детально 

розглядати процес управління, то його можна розділити на більшу кількість 

конкретних управлінських робіт. Серед деталізованих функцій управління 

виділяються: розробка, удосконалення конструкцій виробу та технологічна підготовка 

виробництва; організація забезпечення виробництва інструментом, оснасткою і 

пристосуваннями; організація ремонтного і енергетичного обслуговування; 

стандартизація продукції і технологічних процесів; удосконалення організації праці, 

виробництва і управління; контроль якості продукції, організація бухгалтерського 

обліку, фінанси і статистики; перспективне і техніко-економічне планування; 

оперативне планування і управління виробництвом; організація і планування 

матеріально-технічного забезпечення; кооперації комплектації; комплектування 

кадрами, організація їх підготовки і підвищення кваліфікації; організація діловодства і 

кореспонденції, адміністративно-господарського обслуговування на підприємстві. 

Наведемо детальні характеристики загальних функцій управління 

підприємницькою структурою. 

1. Стратегія планування являє собою набір відповідних дій і рішень, які 

здійснюються керівництвом і ведуть до розробки специфічних стратегій, щоб 

допомогти підприємству досягти поставлених цілей. Процес стратегічного 

регулювання є інструментом, який допомагає забезпечити ефективні управлінські 

рішення. Виділяється чотири основні види управлінської діяльності в межах процесу 

стратегічного планування. До них відносяться розподіл ресурсів, пристосування до 

зовнішнього середовища, внутрішня координація та організаційне стратегічне 

передбачення. 

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для 

того, щоб забезпечити здійснення мети підприємницької структури й досягнення її 

цілей. Щоб ефективно конкурувати в майбутньому, по мірі розбудови ринкових 

відносин, підприємницька структура повинна постійно займатися збором і аналізом 



великої кількості інформації про роботу підприємств відповідної галузі, особливості 

реалізації продукції, інші фактори. 

2. Планування реалізації стратегії здійснюється шляхом розробки додаткових 

планів і конкретних вказівок по забезпеченню цілей за допомогою відповідних тактик, 

процедур і правил. Розробка короткострокових планів, узгоджених із загальною 

довгостроковою стратегією, називається тактикою. 

Стратегія завжди розробляється на рівні керівництва підприємницькою 

структурою, а тактика - це план дій низових ланок із впровадження заходів у процес 

виробництва продукції. 

Політика являє собою загальне керівництво по розробці дій і прийняттю рішень, 

які забезпечують досягнення цілей. Формується політика вищим керівництвом 

підприємницької структури на тривалий проміжок часу. Процедура описує дії, які слід 

зробити в конкретній ситуації. Правило точно означає, що повинно бути зроблено в 

специфічні поодинокі ситуації. 

Правила відрізняються від процедур тим, що вони розраховані на вирішення 

конкретного і обмеженого питання. 

3. Організація, як процес, являє собою функцію, яка найбільш очевидно й 

безпосередньо пов'язана із систематичною координацією багатьох завдань і 

формальних взаємовідносин людей, які їх виконують. Організація - це процес 

створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати 

разом для досягнення його цілей. 

Слід зупинитися на двох основних аспектах організаційного процесу. Оди н із 

них - це ділення підприємницької структури на підрозділи у відповідності з їх цілями 

та стратегіями. Другий фундаментальний аспект побудови підприємницької структури 

- це взаємовідносини повноважень, які з'єднують вище керівництво з нижчими 

рівнями працюючих і забезпечують можливості розподілу та координації завдань. 

Засобом, за допомогою якого керівництво налагоджує відносини між рівнями 

повноважень, виступає делегування. Неможливо зрозуміти організаційний процес без 

роз'яснення поняття делегування і пов'язаних з ним повноважень і відповідальності. 

Делегування - це передача завдань і повноважень особи, яка приймає на себе 

відповідальність за їх виконання. Воно являє собою засіб, з допомогою якого 

керівництво розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні 

виконуватися для досягнення цілей усього підприємства. Якщо існує завдання, не 

делеговане іншій людині, керівник повинен виконувати його сам. В багатьох випадках 

це просто неможливо, оскільки час й можливості керівника обмежені. Таким чином, 

делегування - це акт, який перетворює людину в керівника. 

4. Побудова організаційної структури. Організація робіт-це функція, яку повинні 

здійснювати усі керівники незалежно від їх рангу. Рішення про вибір структури 

підприємницької організації практично завжди приймається керівництвом вищої 

ланки управління. 

Завдання менеджерів полягає в тому, щоб обрати таку структуру, котра 

якнайкраще відповідає цілям і завданням підприємства. Проектування структури 

повинно базуватися на стратегічних планах підприємства. Оскільки з часом стратегія 

змінюється, то можуть знадобитися відповідні зміни і в організаційних структурах 

підприємства. 

У відповідності з класичною теорією організації структура підприємства повинна 

розроблятися згори вниз. Спочатку керівники мають здійснювати розподіл бізнесової 



організації на широкі сфери, а потім ставити конкретні завдання. При цьому 

підтримується певною послідовністю дія при проектуванні або удосконаленні 

організаційної структури. Здійснюють розподіл підприємницької організації по 

горизонталі на широкі блоки, які відповідають найважливішим напрямкам діяльності з 

реалізації стратегій. Встановлюють співвідношення повноважень різних посад. 

Розподіляють посадові обов'язки як сукупність відповідних завдань і функції), 

доручають їх виконання конкретним особам. 

5. Мотивація. Менеджерів часто називають виконавчими керівниками, тому що 

головний сенс їх діяльності - це забезпечити виконання роботи відповідною 

підприємницькою організацією. Мотивація - це процес спонукання себе й інших до 

діяльності на досягнення особистих цілей або цілей підприємства. 

За тисячу років до того, як слово "мотивація" ввійшло в лексикон керівників, було 

добре відомо, як можна впливати на людей для успішного виконання завдань 

організації. Найпершим із застосовуваних засобів був метод "батога і пряника". В міру 

покращення життя керівники почали розуміти, що простий "пряник" не завжди 

примушує людину працювати старанно. Цей факт змусив спеціалістів в галузі 

управління шукати нових вирішень проблем мотивації у психологічному аспекті. 

Більшість психологів погоджується, що загальнолюдські потреби можна 

класифікувати як первинні і вторинні. Первинні потреби є за своєю природою 

фізіологічними і, як правило, природженими. Прикладом можуть служити потреби в 

їжі, воді, диханні, сні та сексуальні потреби. Вторинні потреби за природою своєю є 

психологічними. Можна навести приклади потреб в"успіху, повазі, прихильності, 

владі, приналежності до відповідного оточення людей. Первинні потреби закладені 

генетично, а вторинні усвідомлюються з досвідом. 

6. Контроль. Процес контролю складається із запровадження стандартів, виду 

фактично досягнутих результатів і здійснення коригування у тому випадку, коли 

досягнення значно відрізняються від запроваджених стандартів. Контроль - це процес 

забезпечення досягнення бізнесовою структурою своїх цілей. 

Керівники починають впроваджувати функції о контролю з того моменту, коли 

вони сформулювали цілі і завдання та створили бізнесову структуру. Без контролю 

утворюється хаос і об'єднати діяльність будь-яких груп стає неможливим. Контроль є 

невід'ємним елементом самої суті всякої організації. Одна із найважливіших 

особливостей контролю, яку слід враховувати керівникам у першу чергу, полягає в 

тому, що контроль повинен бути всеохоплюючим. Кожний керівник, незалежно від 

свого рангу, повинен здійснювати контроль як невід'ємну частину своїх обов'язків. 

Менеджером можна назвати особу тільки тоді, коли вона приймає організаційні 

рішення або реалізує їх через інших людей. Прийняття рішень, як і обмін інформацією 

- це основна частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішення 

пронизує все, що робить керівник в процесі формування цілей і їх досягненні. Рішення 

- це вибір альтернативи. 

Менеджер вибирає напрямок дій не тільки для себе, але й для бізнесової 

структури й інших працівників. 

Прийняття рішень - це частина щоденної роботи керівника. Характер роботи 

менеджера залежить від рівня управління, на якому він знаходиться в бізнесовій 

структурі. Існує різниця в характері рішень, які приймаються на відповідних рівнях 

управління підприємством. 



Організаційне рішення - це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати 

обов'язки, покладені на нього у відповідності з посадою, яку він займає. Ціль 

організаційного рішення - забезпечення руху до поставлених перед підприємницькою 

структурою завдань. Найбільш ефективним рішенням є вибір, який буде успішно 

реалізований і внесе значний вклад в досягнення кінцевої мети. Керівник 

підприємницької структури, який працює ефективно, повинен розуміти, що обрана 

ним альтернатива може мати недоліки. 

Аналізуючи процеси прийняття рішень, слід враховувати два моменти. 

По-перше, приймати рішення, як правило, порівняно легко. Важко прийняти 

правильне рішення. 

По-друге, прийняття рішення - це психологічний процес. Людська поведінка не 

завжди логічна, атому інколи нами рухає логіка, інколи-почуття. Керівник постійно 

перебуває під впливом таких психологічних факторів: соціальні установки, 

накопичений досвід і особисті цінності. Процес прийняття рішень має інтуїтивний, 

заснований на міркуваннях, або раціональний характер. Інтуїтивне рішення - це вибір, 

зроблений лише на підставі чуття, що воно вірне. 

Рішення, засновані на міркуваннях, - це вибір, обумовлений знаннями і 

накопиченим досвідом. Міркування як основа організаційного рішення корисне, 

оскільки численні ситуації в бізнесових структурах мають тенденцію до частого 

повторення. Раціональне рішення обґрунтовується за допомогою об'єктивного 

аналітичного процесу. 

Послідовність етапів прийняття раціонально обгрунтованого рішення наведено на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Послідовність етапів прийняття раціональних рішень 

Перший крок на шляху вирішення проблеми - це її всебічне визначення або 

обґрунтований діагноз, який повинен бути повним і вірним. Найважливіша фаза в 

діагностуванні складної проблеми - усвідомлення і виявлення симптомів, труднощів і 

можливостей її вирішення. Найбільш загальний симптом економічної хвороби 

підприємницької структури - низькі прибутки, труднощі зі збутом, низькі 

продуктивність праці і якість виробів, надмірні витрати, численні конфлікти в 

організації та велика плинність кадрів. Щоб виявити причини появи подібних 

проблем, необхідно зібрати та проаналізувати всю внутрішню та зовнішню 

інформацію щодо підприємницької структури. Початкові дані слід профільтрувати, 

відкинути непотрібну для вирішення даної проблеми інформацію і залишити 

найважливіші відомості. 

Наступний етап включає формулювання обмежень й критеріїв для прийняття 

обґрунтованих рішень. Обмеження варіюються в залежності від ситуації, що 

складається в бізнесовій структурі, а також ролі конкретних керівників. Деякі загальні 

обмеження характеризуються неадекватністю засобів, недостатньою кількістю 

робітників відповідної кваліфікації, нездатністю закупити ресурси за доступними 



цінами виключно жорсткою конкуренцією, суворими законами і етичними 

міркуванними. Для великого підприємства існує менше обмежень в порівнянні з 

малими підприємницькими структурами, які зазнають багато труднощів. На 

доповнення до ідентифікації обмежень, керівнику необхідно визначити стандарти, за 

якими передбачається оцінювати альтернативні варіанти при виборі раціонального з 

них. Такі стандарти прийнято називати критеріями обґрунтування рішень. 

Виявлення набору альтернативних рішень проблеми - наступний етап в 

просуванні до досягнення підприємством поставленої мети. На практиці керівник 

рідко має достатньо знань і часу, щоб сформулювати та оцінити кожну альтернативу. 

Розгляд дуже великої кількості альтернатив, навіть якщо вони реальні,і часто 

призводять до значних ускладнень. Тому керівник обмеж> є число варіантів вибору 

обгрунтованого рішення для серйозної о розгляду всього кількома альтернативами, які 

здаються найбільш вдалими. Пошук оптимального рішення займає багато часу, дорого 

коштує і важко обґрунтовується. Замість нього керівники вибирають рішення, яке 

дозволяє зняти проблему. 

Подальший етап - оцінка можливих альтернативних рішень. При здійсненні 

оцінки рішень керівник визначає переваги і недоліки кожного з них та можливі 

загальні наслідки. Будь-яка альтернатива поєднується з певними негативними 

аспектами. Майже усі важливі управлінські рішення включають компроміси. 

Концепція компромісу - ефективно працюючий керівник розуміє і сприймає той факт, 

що вибрана ним альтернатива може мата окремі недоліки. В бізнесі прибуток - 

найвищий пріоритет, тому рішення можна вивести в грошовому вимірі та оцінити 

його вплив на прибуток. В некомерційних організаціях головною метою є надання 

найкращих послуг при найменших витратах. 

Кінцевий вибір раціонального рішення зробити легко, якщо альтернативні 

рішення старанно вивчені. Керівник просто вибирає альтернативу з найбільш 

сприятливими наслідками. 

Реальна цінність рішення стає очевидною лише після його впровадження. Таким 

чином, для вирішення проблеми або здобуття вигоди слід раціональне рішення 

найбільш ефективно реалізувати для покращення діяльності бізнесової структури. 

Рівень ефективності здійснення рішення підвищується, якщо воно буде визнано тими, 

кого безпосередньо зачіпає. Часто керівник змушений переконувати у правильності 

своєї точки зору працівників підприємницької структури. Необхідно довести 

працюючим, що його вибір несе добро як підприємству, так і кожному працівникові. 

Заключною фазою, яка входить в процес прийняття управлінського рішення і 

починається після того, як рішення почало діяти, є налагодження зворотного зв'язку. 

Система обстежень та контролю необхідна для забезпечення узгодження фактичних 

результатів з тими, що очікувались в період прийняття рішення. На цій фазі 

здійснюється вимір і оцінка наслідків рішення або порівняння фактичних результатів і 

тих, які керівник сподівався отримати. Оцінка рішення керівником виконується перш 

за все за допомогою функції контролю. 

Проблема процесу прийняття рішення полягає у зіставленні плюсів і мінусів з 

метою отримання найбільшого економічного виграшу. Менеджери, які перебувають 

на нижніх рівнях ієрархії, але виявляють здібності при розгляді взаємопов'язаних 

рішень, часто стають кандидатами на підвищення. 



3.2. Роль менеджера в ефективному управлінні підприємницькою 

структурою 

ЕКОНОМІКА / ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА - ТИРПАК І.В. 

 

Управління підприємством здійснюється у відповідності з діючим 

законодавством і статутом підприємницької структури. Підприємство самостійно 

визначає структуру органів управління та витрати на їх управління. Власник майна 

здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо або через 

уповноважені ним органи. Власник або уповноважені органи можуть повністю або 

частково делегувати ці права вищому органу управління підприємством, наприклад, 

ради, правління, що передбачає його статутом. Особливості управління 

підприємствами окремих організаційно-правових форм підприємництва регулюються 

відповідними законодавчими актами. 

В ході управління колективом підприємницькі структури, особливо при 

формуванні первинних колективів і невеликих груп працюючих, необхідно 

враховувати особисті якості, емоційно-фізичний стан працівників, їх поєднаність. В 

першу чергу звертають увагу на топ реакції людини на зовнішні умови, її 

темперамент, який відповідає типу нервової системи та характеру нервових процесів. 

Розрізняють чотири типи темпераменту, які по мірі емоціональності розподіляються в 

такій послідовності: холерик, сангвінік, меланхолік та флегматик. Холеричний, 

сангвінічний та флегматичний темпераменти називають сильними, меланхолічний - 

слабким. У чистому вигляді вони зустрічаються досить рідко. 

Холерик характеризується швидкістю дій, рішучістю, швидкою зміною настрою, 

схильністю до бурхливих емоцій, неврівноваженістю, підвищеною дратівливістю, 

невмінням стримувати себе у стосунках з людьми. В людині з таким темпераментом 

переважає збудження. Разом з тим він може впливати на членів колективу, запалити 

їх, повести за собою. Його не лякає часта зміна ритму роботи. 

Сангвініку властиві рухливість, швидкість реакції та орієнтування в незнайомому 

оточенні. Він легко переносить невдачі, швидко вписується в новий колектив, любить 

різну роботу, схильний до квапливих рішень, обминає труднощі, часто поверхово 

вивчає явища, але здатний контролювати свої емоції. При відсутності роботи може 

занудьгувати, тому має потребу в постановці нових завдань. Сангвінік - врівноважена 

людина, в якій домінує збудження. 

Флегматик характеризується зниженою емоційною реакцією, байдужістю, 

спокоєм, стійким прагненням до поставленої цілі, слабким зовнішнім виразом 

душевного стану, систематичністю в роботі. Він нерідко байдужий до оточуючих, 

терплячий, наполегливий, акуратний, повільно переключається з одній роботи на 

іншу, твердо дотримується виробленого розпорядку. 

Меланхолік - людина з уповільненою реакцією, нелюдимий, недовірливий, 

сором'язливий. Він важко вступає в контакт з членами колективу, дуже переживає, 

навіть через дріб'язкові причини, не може довести себе до необхідного робочого стану. 

Разом з тим, меланхолік вимогливий до себе і оточуючих, сумлінно виконує покладені 

на нього обов'язки, працює над підвищенням своєї кваліфікації. 

Більшість людей має ознаки двох, а то і трьох темпераментів. Тому темперамент 

слід розглядати як тенденцію. 
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Оцінка працівників за властивостями темпераменту і розподіл роботи у 

відповідності з індивідуальними властивостями особистості дозволяють керівнику без 

додаткових витрат збільшити ефективність управління виробництвом. Раціональний 

розподіл обов'язків припускає використання позитивних рис темпераменту. Що 

стосується негативних рис, то їх необхідно переборювати. Наприклад, на 

поривчастість холерика необхідно відповісти тактовністю та стриманістю, інертності 

флегматика краще протиставити активність, а песимізму меланхоліка - оптимізм. 

Колективами підприємницьких структур необхідно управляти раціонально, що 

означає - визначити місце кожного, його права, обов'язки, функції з метою отримання 

максимально можливих результатів. Для цього слід ретельно вивчати особисті якості 

працівників і можливості використання їх знань в колективі для досягнення загальних 

цілей. Підвищується зацікавленість підприємців в тому, щоб кожний працівник 

знаходився на своєму місці. 

Підвищений рівень технічної оснащеності та складнощі економічних відносин в 

умовах розвитку ринкових відносин потребують урахування не тільки відповідної 

кваліфікації працівників, але й індивідуально-психологічних рис, які неможливо 

створити наказом або розпорядженням. Мають бути проявлені власні бажання 

працівника, що їх можна викликати лише при урахуванні індивідуальності кожного 

підлеглого. Вивчення творчості, активності, ініціативи та інших рис працівника має 

стати обов'язком менеджера. 

Особливо важливо, щоб на керівній посаді були творчо мислячі активні люди, 

котрі мають динамічну пам'ять. Перевагу слід надавати вольовим сангвінікам, 

наділеним позитивними рисами характеру. 

Лідерство - це здатність впливати на групи людей та кожного зокрема, щоб 

спонукати їх працювати ефективно для досягнення підприємницькою структурою 

поставлених цілей. Використовується три підходи до визначення суттєвих факторів 

ефективного лідерства: з позиції особистих характеристик, поведінки та ситуації. 

Підхід з позиції особистих характеристик, відомий також під назвою теорії 

великих людей, свідчить, що кращі керівники володіють відповідним набором 

особистих якостей. Деякі риси вже вивчені - це рівень інтелекту, знання, ефектна 

зовнішність, чесність, здоровий глузд, ініціативність, соціальна і економічна 

освіченість, високий рівень впевненості у собі. 

Лідери, як правило, відрізняються інтелектом, прагненням до знань, надійністю, 

відповідальністю, активністю, соціально-економічним статусом. Зроблено висновок, 

що людина не стає керівником тому, що вона володіє лише деяким набором особистих 

характеристик. В різних ситуаціях керівнику потрібні відповідні здібності. 

Підхід з позицій поведінки створив основу для класифікації стилів керівництва 

(автократичний, демократичний) та розуміння складнощів лідерства. Ефективність 

визначається не особистими якостями керівника, а скоріше його манерою поведінки 

стосовно підлеглих. Стверджується, що не існує одного оптимального стилю 

керівництва. Ефективність стилю залежить від характеру конкретної ситуації. Коли 

ситуація змінюється, відповідний стиль керівництва повинен мінятися. 

Ситуаційний підхід показав, що в ефективності керівництва вирішальну роль 

можуть відіграти додаткові фактори. Такі ситуаційні фактори включають потреби 

працівників бізнесових структур та особисті якості підлеглих, характер завдання, 

вимоги та вплив середовища, а також існуючої у керівника інформації. 



Сучасна теорія лідерства намагається визначати, які стилі поведінки і особисті 

якості найбільше відповідають конкретним ситуаціям. Це означає, що керівник-лідер 

повинен уміти поводити себе в різних ситуаціях по різному. 

Стиль керівника в контексті управління - це звична манера його поведінки 

стосовно підлеглих, яка повинна впливати на них та спонукати до досягнення цілей 

підприємницької організації. Кожна підприємницька структура являє собою унікальну 

комбінацію індивідів, цілей та завдань. Відповідний керівник - це унікальна 

особистість, яка має багато різнобічних здібностей. Стиль даного керівника по 

традиційній світовій системі класифікації може бути автократичним (зосередженим на 

роботі) і ліберальним (зосередженим на людині). 

Автократичний керівник має достатньо влади, щоб нав'язувати свою волю 

виконавцям, і в разі необхідності без вагань удається до цього. Автократ навмисно 

апелює до потреб більш низького рівня своїх підлеглих. На основі таких вихідних 

припущень автократ завжди, наскільки це можливо, централізує повноваження, 

структурує роботу підлеглих і майже не дає їм свободи в прийнятті рішень. Автократ 

також жорстко керує всією роботою в межах його компетенції і, щоб забезпечити 

виконання роботи, може чинити психологічний тиск та погрожувати. 

Демократичний керівник віддає перевагу таким механізмам впливу, котрі 

апелюють до потреб більш високого рівня: потреба в приналежності до 

підприємницької організації, високі цілі, автономія та самовираження. Справжній 

демократичний керівник уникає нав'язування своєї волі підлеглим. 

Підприємницькі структури, в котрих домінує демократичний стиль, 

характеризуються високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть 

активну участь в обґрунтуванні рішень і користуються широкою свободою у 

виконанні відповідних завдань. Після роз'яснення цілей підприємницької організації 

досить часто керівник дозволяє підлеглим визначати свої власні цілі у відповідності з 

тими, які ним сформульовані. Демократичний керівник з позицій визнання 

мотивованих потреб більш високого рівня намагається зробити обов'язки підлеглих 

більш привабливими, сприяє тому, щоб підлеглі розуміли, що їм треба буде 

вирішувати більшу частину проблем без схвалення і допомоги. Керівник докладає 

багато зусиль у створенні атмосфери відкритості та довіри, щоб в разі потреби 

підлеглі змогли звернутися до керівника для вирішення власної або колективної 

проблеми, яка виникла. 

Таким чином, демократичний стиль характеризується прагненням ставити 

якомога більше питань на обговорення колективу підприємницької структури, 

вирішувати їх і віддавати накази після обговорення. Досвідчений демократичний 

керівник значну частину проблем передає на розсуд трудовому колективу разом з тим, 

стратегію управління керівник демократичного типу зберігає в своїх руках. Він 

спокійно ставиться до критики на свою адресу, прагне до спілкування з підлеглими. 

Продумано і обґрунтовано приймає відповідальні рішення. Звідси - переваги 

демократичного стилю керівництва і рекомендації по його використанню в 

розвинутих підприємницьких структурах. 

. Керівник, увага якого зосереджена на людині, домагається підвищення 

ефективності праці шляхом удосконалення людських відносин. 

Він робить наголос на взаємодопомозі, дозволяє працівникам брати участь в 

прийнятті рішень, уникає дріб'язкової опіки та запроваджує для підрозділів високий 

рівень продуктивності праці. Зосереджений на людині керівник завжди зважає на 



потреби підлеглих, допомагає вирішувати їх проблеми та заохочує їх професійне 

зростання. Результати досліджень роботи організацій малого підприємництва в 

країнах з розвинутою економікою показали, що стиль керівництва, зосереджений на 

людині, майже у всіх випадках сприяє підвищенню продуктивності праці. 

Найбільш дієвою є система, яка передбачає групові рішення та участь працівників 

в прийнятті обґрунтованих рішень в підприємницьких структурах. Такі керівники 

повністю довіряють підлеглим, взаємовідносини між ними та підлеглими дружні і 

характеризуються взаємною довірою. Прийняття рішень децентралізоване, 

спілкування двостороннє і нетрадиційне. 

Керівник розподіляє виробничі обов'язки між підлеглими, розписує завдання і 

пояснює вимоги по їх виконанню, планує і складає графіки робіт, розробляє підходи 

до виконання робіт. 

Орієнтований на людину підхід забезпечує максимальну продуктивність тому, що 

працівники мають можливість перебудувати свою роботу таким чином, щоб добитися 

найбільшої ефективності. Такий стиль керівництва збільшує задоволеність 

співробітників, а більша задоволеність завжди веде до більш високої продуктивності 

праці. 

Високий ступінь задоволеності знижує плинність кадрів, прогули та виробничі 

травми. Проте низька плинність кадрів не обов'язково свідчить про високий ступінь 

задоволеності. В колективі , де працюють і чоловіки і жінки, люди старшого та 

середнього віку, а також молодь, легко підгримувати здоровий морально-

психологічний клімат. Старші покоління надійно зберігають традиції та досвід. На 

плечі робітників середнього віку лягає основний тягар роботи, оскільки це 

кваліфіковані, сповнені сил працівники. До молоді в такому колективі ставляться 

доброзичливо. Молодь, яка працює в підприємницькій структурі, - це майбутня зміна, 

котрій необхідно передавати досвід старших, традиції та уміння працювати. Такий 

колектив працює і розвивається, примножує традиції, накопичує досвід від покоління 

до покоління. 

В окремих випадках можна уявити собі працездатний моноколектив, який 

складається, наприклад, тільки із чоловіків одного віку" проте недоліки в роботі 

такого колективу виявляться дуже швидко. В країнах з розвинутою ринковою 

економікою менеджери використовують ситуаційну модель керівництва 

підприємницькими структурами. Увага зосереджується на ситуації, і аналізуються три 

фактори, які впливають на поведінку керівника. 

По-перше, це взаємовідносини між керівником та членами колективу. Мається на 

увазі лояльність, яку виявляють підлеглі, їх довіра до свого керівника та привабливість 

особистості керівника для виконавців. 

По-друге, структура виробничого завдання. Припускається звичайність завдання, 

чіткість його формулювання та структуризації, а не розпливчастість та 

безструктурність. 

По-третє, наявність посадових повноважень. Мається на увазі обсяг законної 

влади, яка пов'язана з посадою керівника. Відповідний обсяг влади дозволяє керівнику 

використовувати нагороди, а також об'єктивно оцінювати рівень підтримки, яку надає 

керівнику формальна організація. 

Кожній ситуації відповідає конкретний стиль керівництва, але для того чи іншого 

керівника він залишається постійним. Пропонується ставити керівника в такі ситуації, 

які відповідають стабільному стилю керівництва. Це забезпечить належний баланс між 



вимогами, які пропонуються ситуацією, та особистими якостями керівника, що в 

результаті веде до високої продуктивності та задоволення. Найбільш сприятлива 

ситуація для менеджера - коли виробнича задача добре структурована, посадові 

повноваження значні, а стосунки між керівником та підлеглими доброзичливі. 

Менеджер підприємницької структури в залежності від того, в якій мірі підлеглим 

дозволяється брати участь в обгрунтуванні відповідних управлінських рішень, може 

використовувати п'ять стилів керівництва: 

1. Безпосередньо сам вирішує проблему або приймає рішення, використовуючи 

наявну на даний момент інформацію. 

2. Отримує необхідну інформацію від своїх підлеглих і потім сам вирішує 

проблему. При одержанні відповідної інформації менеджер може сказати або не 

сказати своїм підлеглим, в чому поля гає суть проблеми. Роль підлеглих в прийнятті 

рішення полягає в наданні необхідної інформації, а не в пошуку або оцінці 

альтернативних рішень. 

3.Менеджер викладає зміст проблеми безпосередньо тим підлеглим, яких це 

стосується. Він вислуховує ідеї й пропозиції підлеглих, але не збирає їх разом в одну 

групу. Потім керівник приймає рішення, яке відображує або не відображує рівень 

впливу підлеглих. 

4. Менеджер викладає проблему групі своїх підлеглих. Колектив в ході 

обговорення вислуховує всі ідеї та пропозиції по можливому вирішенню проблеми. 

Потім менеджер приймає рішення, яке враховує або не враховує пропозиції підлеглих. 

5. Менеджер викладає проблему групі своїх підлеглих. Усі разом вони знаходять і 

оцінюють альтернативи та намагаються досягти згодні стосовно вибору альтернативи. 

Керівник виступає в ролі голови зборів. Він не намагається тиснути на групу, щоб 

вона прийняла рішення менеджера. Керівник сприймає і виконує будь-яке рішення, 

котре група вважає найбільш прийнятним. 

Використання кожного із наведених стилів залежить від характеристик 

відповідної ситуації або проблеми. Щоб допомогти керівникам підприємницьких 

структур вірно оцінити ситуацію, розроблено цілий ряд критеріїв, за якими оцінюється 

ситуація взаємовідносин підлеглих і керівника в такій послідовності: 

- значущість якості рішення, що приймається; 

- наявність достатньої інформації або досвіду у керівника для прийняття 

обгрунтованого якісного рішення управлінської проблеми; 

- ступінь структурованості управлінської проблеми в підприємницькій 

організації; 

- значення згоди підлеглих з цілями підприємницької організації та їх причетність 

до ефективного виконання рішення; - 

- визначення на основі накопиченого досвіду ймовірності того, що категоричне 

рішення керівника отримає підтримку підлеглих; 

- достатність рівня мотивації підлеглих по досягненню цілей підприємницької 

організації в процесі реалізації 

Відповідного завдання, яке обгрунтовано сформульовано при вирішенні 

проблеми; 

- ступінь ймовірності конфлікту між підлеглими при обґрунтуванні 

альтернативного рішення управлінської проблеми в підприємницькій організації. 

Різні ситуаційні моделі допомагають усвідомити необхідність гнучкого підходу 

до управління. Щоб точно оцінити ситуацію, керівник повинен добре уявляти як 



здібності підлеглих, так і свої особисті, природу управлінського завдання, потреби, 

повноваження та якість інформації. 

Більшість керівників активно прагнуть просунутися на більш високі посади в 

підприємницькій організації. При цьому слід враховувати, що керівники обирають 

відповідний стиль лідерства, який добре зарекомендував себе в минулому. Проте може 

трапитися, що на більш високій посаді керівник не зможе так ефективно управляти 

підлеглими, зорієнтованими на досягнення поставленої мети. Ефективні керівники 

повинні реагувати на ситуації досить гнучко і відповідно змінювати стиль управління 

в підрозділах підприємницької організації. Керівник повинен навчитися користуватися 

тими стилями, методами і типами впливу на підлеглих, які найбільше підходять до 

конкретної ситуації. 

Ефективні керівники підприємницьких структур - це такі, котрі можуть вести себе 

по різному в залежності від потреб реальності. Лідерство, як і управління, є до певної 

міри мистецтвом. Можливо, це являється причиною того, що науковцям разом з 

практиками не вдалося розробити або обґрунтувати єдиної теорії ефективного 

управління підприємницькою діяльністю в країнах з розвинутою ринковою 

економікою. 

В сучасних умовах ситуаційний підхід до лідерства є найбільш ефективним в 

успішному вирішенні складних управлінських проблем. При відповідній підготовці 

керівники зможуть навчитися вибирати стилі, які найбільш відповідають конкретним 

ситуаціям. 

3.3. Методи управління колективом підприємницької структури 

ЕКОНОМІКА / ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА - ТИРПАК І.В. 

 

Методи управління колективом-це способи і прийоми управлінської діяльності, за 

допомогою яких робота трудового колективу підприємницької структури та її членів 

направляється на досягнення поставлених цілей. 

Методи управління колективом ґрунтуються на закономірності й принципах 

виробництва в умовах побудови ринкової економіки, враховують науково-технічний 

рівень розвитку підприємницьких структур, соціальні, правові і психологічні 

відносини працівників в процесі виробництва. Методи управління підприємницькими 

структурами завжди використовують комплексно. їх сукупність утворює цілісну 

систему методів управління. Класифікація методів управління підприємницькими 

структурами наведена в таблиці 5. Кожна група методів має відповідний 

Таблиця 5 Класифікація методів управління підприємницькими структурами 

Методи управління 
Механізм дії 

на об'єкт управління 

Стимули виконання 

управлінських дій 
Зміст методу * 

Економічні 
Непрямий 

стимулюючий 

Матеріальна 

зацікавленість 

Техніко-економічний 

аналіз, _ 

госпрозрахунок, прибуток, ціна, 

кредит, податок 

А дм і н і страти в- 

но-правові і 

організаційно-

розпорядливі 

Прямий 

директивний 

Дисциплінарна 

відповідальність 

Громадянські 

норми, адміністративні права, 

інструкції, 

накази, розпорядження 

Соціально-

психологічні 

Непрямий 

стимулюючий 

Моральна 

відповідальність 

Творча активність, психологічний 

клімат, традиції, мотиви, стиль 

керівництва 
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характер впливу на об'єкт управління. Мистецтво управління полягає в оволодінні 

цими методами, у вірному є виборі для конкретних умов, умінні використовувати на 

практиці. Складність і динамічність сучасного виробництва в умовах зростання 

конкуренції потребують комплексного підходу до вирішення завдань управління і 

подальшого розвитку методів управління. 

Розглянемо групи методів управління. 1. Економічні методи управління - це 

комплекс способів і прийомів управління, заснованих на використанні економічної 

зацікавленості, інтересів і системи взаємопов'язаних показників, норм та нормативів. 

Мета економічних методів полягає у створенні умов, які зацікавлюють виробничі 

ланки підприємницьких організацій в прийнятті раціональних завдань і їх успішному 

виконанні. В кінцевому підсумку економічні методи зводяться до управління 

інтересами, через інтереси і за допомогою інтересів. Економічні методи передбачають 

можливості діяти в інтересах колективу бізнесової структури та її членів для 

стимулювання високої продуктивності. Вони повинні створювати умови, за яких 

працівники виробничого колективу були б зацікавлені в покращенні показників 

роботи бізнесової структури. Реалізація економічних інтересів можлива завдяки 

приватизації майна державних підприємств на користь фізичних та недержавних 

юридичних осіб. Це означає, що індивідуальний власник або колектив 

підприємницької структури володіє, розпоряджається і користується своїм майном. 

Можливості привласнення здобутків в поєднанні з реальністю матеріальних втрат 

через невдалі дії та банкрутство є основою тих спонукальних мотивів до ефективного 

підприємництва, які можна назвати внутрішніми економічними стимулами. 

Економічні методи включають: економічне стимулювання і матеріальну 

відповідальність, госпрозрахунок, ціноутворення, кредитування і податки. 

Економічне стимулювання ґрунтується на використанні принципів і методів 

оцінки та стимулювання підвищення ефективності праці на кожному робочому місці; 

системи оплати праці, матеріального заохочення працівників підприємницької 

організації і використання прибутку; фондів заробітної плати, єдиного фонду оплати 

праці, матеріального заохочення, науково-технічного та соціального розвитку; 

економічних довгострокових нормативів. 

Госпрозрахунок означає, що бізнесова структура повинна покривати свої витрати 

доходами, які одержують від реалізації продукції; працювати рентабельно, давати 

прибуток, дотримуватися режиму економії, забезпечувати розвиток виробництва на 

основі самоокупності та самофінансування. Госпрозрахунок синтезує дію таких 

важливих економічних важелів, як прибуток, ціна, матеріальне стимулювання, кредит 

і податки. Він спонукає господарські ланки на всіх рівнях виробництва 

використовувати приховані резерви, економічно витрачати матеріальні, фінансові і 

трудові ресурси. 

Ціноутворення в умовах створення ринкових відносин є одним із важливих 

методів управління економікою. Характерна ознака ринкової ціни полягає в тому, що 

вона є ціною рівноваги, балансує попит і пропозицію, які мають тенденцію 

відхилятися один від одного. 

Урівноважені ціни є надзвичайно змістовним інформаційним кодом, що показує 

учасникам економічного процесу можливі вигоди і збитки від купівлі та продажу 

товарів. 

Підвищення цін до рівня рівноваги призводить до ліквідації дефіциту та змін в 

розподілі відповідного товару між споживачами. Ціноутворення, як метод управління 



економікою, підсилюється податковою системою. Кредитування передбачає створення 

умов, які спонукають підприємницькі організації раціонально використовувати 

кредити і власні обігові кошти, підвищувати рентабельність, своєчасно і повністю 

розраховуватися з державою. Підприємство несе відповідальність за своєчасне 

виконання обов'язків перед бюджетом, банками, постачальниками та іншими 

організаціями. Фінансові відносини з бюджетом будуються на основі довгострокових 

економічних нормативів. 

Доходи підприємницької структури є основним джерелом фінансування її 

поточної виробничої діяльності, капітального будівництва, розширення і 

реконструкції виробництва, покращення соціального обслуговування працюючих. 

2. Адміністративно-правові методи управління являють собою сукупність 

способи) юридичного (правового й адміністративного) впливу на відносини людей у 

виробництві. Здійснення цих методів гарантується діючою системою державних 

законів та нормативних актів. Юридичний вплив полягає у використанні правових 

норм, які регулюють зв'язки й відносини в процесі управління виробництвом. Правові 

норми містяться в різних законодавчих актах, положеннях, інструкціях, наказах і 

розпорядженнях. Використання правових норм передбачає запровадження різних 

санкцій, які поділяються на дисциплінарні, матеріальні, адміністративні та 

карноправові. При виконанні адміністративних функцій кожний керівник регламентує 

діяльність підлеглих йому робітників, ставить завдання виконавцям і контролює їх 

виконання. Адміністративний вплив визначає обсяг повноважень, якими наділений 

керівник. Адміністративні методи припускають організаційні та розпоряджувальні дії. 

Організаційні дії відбиваються в чіткому розподілі функцій управління, 

встановленні прав і обов'язків керівників, регламентації основних процедур 

управлінської діяльності. Вони відбивають статику системи управління і являють 

собою комплекс заходів організаційного характеру. В основі організаційного впливу 

лежать організаційне регламентування і нормування. Організаційне регламентування 

встановлює правила, обов'язкові для виконання, і визначає зміст і порядок 

управлінської діяльності у відповідності з правовими нормами та інструктивними 

матеріалами. 

На промислових підприємствах регламентацією охоплюються функції, роботи, 

операції, процедури прийняття рішень, структури управління, форми документа та 

документообігу. Організаційне нормування полягає в розробці нормативів і норм 

чисельності управлінського персоналу, витрат праці в сфері управління й тривалості 

управлінських операцій та процедур, а також матеріальних витрат. 

Розпоряджувальні дії відображають в повній мірі динаміку управління. Базу для 

розпоряджувальної діяльності створюють посадові інструкції, розподіл прав і 

обов'язків, організаційні структури та інше. Управління здійснюється в процесі 

функціонування системи і націлене на забезпечення злагодженої роботи апарату 

управління підприємницької організації, на підтримку виробничого процесу в 

заданому режимі роботи. Розпоряджувальні дії можуть виражатися у вигляді усного 

або письмового розпорядження і мати форму наказу або договору. В них 

формулюються завдання для відповідних підрозділів бізнесової структури, засоби їх 

вирішення та строки реалізації. Облік і контроль виконання дозволяє своєчасно 

здійснювати діяльність по координації, коригуванню процесу виробництва, реагувати 

на зміни, які в ньому відбуваються. 



Організаційні і розпоряджувальні дії виконуються спільно, доповнюючи одна 

одну. 

3. Соціально-психологічні методи дозволяють органічно проникати в процес 

виробництва, активно брати участь в формуванні кінцевого продукту, в значній мірі 

визначати розвиток колективу підприємницької структури, якість продукції, робіт або 

послуг, темпи впровадження науково-технічного прогресу. В управлінні 

використовуються дві групи методів, які враховують людський фактор - соціологічні і 

психологічні. 

Соціологічні методи управління реалізують закономірність функціонування 

підприємницьких структур та розвитку їх трудових колективів. Прикладом 

використання методів управління соціально-масовими процесами можуть служити 

формування соціально-професійних груп, плинність кадрів, регіональне переміщення 

трудових ресурсів. 

Розрізняють три різновиди загальних методів управління групами: авторитарні 

(автократичні), авторитарно-демократичні, демократичні. Авторитарні методи 

управління використовують формальну структуру та формальні відносини. 

Демократичні - спираються на колегіальне керівництво. Авторитарно-демократичні 

методи характеризуються комбінованим управлінням. Психологічні методи в 

управлінні припускають використання всього комплексу психологічних знань, які в 

робочій ситуації підказують правильні рішення, дозволяють зрозуміти та оцінити, що 

діється в підприємницькій структурі. До основних типів психологічних методів 

управління відносяться методи професійного відбору та навчання: організації, 

гуманізації праці та мотивації трудового поводження. 

До психологічних методів гуманізації праці - методи інженерної психології. 

Останні дозволяють обґрунтувати, наприклад, використання кольору для коригування 

сприйняття форми об'єктів і приміщень, для корекції освітлення, а також 

функціонального використання музики в виробничих умовах, методи боротьби з 

монотонністю праці. 

Психологічні методи професійного відбору та навчання включають різноманітні 

форми інтерв'ю і бесід, перевірки, тести для оцінки психологічних якостей 

особистості. 

Соціологічні й психологічні методи управління характеризуються високим 

сумісництвом і можуть поєднуватися в комплекси для вирішення складних 

виробничих та соціально-економічних завдань. Наприклад, емоціонально-естетичний 

фон діяльності колективу підприємницької структури формується як інтегральний 

результат дії трьох головних факторів: зовнішнього вигляду обставин, загального 

настрою колективу і культури спілкування. 

Об'єднання членів суспільства в трудовий колектив проходить в межах 

підприємницької структури - створюються матеріальні цінності. Поєднання прав і 

обов'язків - це головна умова участі трудових колективів в управлінні. З одного боку, 

це виявляється в широких гарантованих можливостях участі колективів у 

виробничому і суспільному житті, а з другого, -" в неухильному додержанні трудової, 

виробничої і державної дисципліни, у виконанні прийнятих планів та зобов'язань. 

Обов'язок трудових колективів - високопродуктивна праця, раціональне використання 

ресурсів, підвищення ефективності роботи бізнесової структури. 

Ціннісно-орієнтоване поєднання в сполученні з кооперацією праці дає відчутний 

економічний ефект за рахунок об'єднання індивідуальних робочих зусиль в сукупну 



виробничу силу шляхом спеціалізації та взаємодії. В колективі відбувається злиття 

праці представників різних соціально-професійних груп, і він виступає як колективний 

робітник. Вплив колективу на ефективність праці пов'язаний з прискоренням науково-

технічного прогресу, з формуванням та розвитком творчого відношення до справи в 

бізнесовій структурі. Трудовий колектив має повноваження і можливості для 

підвищення дієвості моральних та матеріальних стимулів в цьому напрямку. 

Направленість колективу на ефективність праці забезпечується шляхом створення в 

кожному колективі сприятливого морально-психологічного клімату. 

Договірне регулювання оплати праці найманих робітників підприємств з різними 

формами власності здійснюється на основі системи тарифних угод, які укладаються на 

таких рівнях: міжгалузевому (генеральна тарифна угода), галузевому (галузева 

тарифна угода), виробничому (тарифна угода як складова частина колективного 

договору). Тарифна угода - це договір між представниками сторін переговорів із 

питань оплати праці та соціальних гарантій. 

Норми генеральної тарифної угоди обов'язкові для урахування на подальших 

рівнях колективних переговорів, норми галузевої, регіональної тарифної угоди - на 

виробничому рівні - як мінімальні гарантії для найманих працівників. 

Предметом генеральної тарифної угоди є диференціація мінімальних тарифних 

ставок за видам виробництва, робіт і діяльності у виробничих галузях в залежності від 

складності роботи, але не нижче установленої державою мінімальної заробітної плати; 

єдині для всієї території України мінімальні ставки компенсаційних доплат за роботу в 

несприятливих, шкідливих та небезпечних умовах праці, диференційованих за видами 

і категоріями умов праці; єдині тарифні умови оплати праці робітників і службовців по 

загальних (наскрізних) професіях і посадах; взаємні зобов'язання сторін із виконання 

угоди. 

Предметом тарифної угоди на виробничому рівні, як складової частини 

колективного договору, є форми і системи оплати праці, які використовуються для 

різних категорій і груп робітників; мінімальна тарифна ставка, диференційована по 

видах і типах виробництва у межах рівнів, передбачених генеральною тарифною 

угодою для відповідних видів і типів виробництва галузі; розміри тарифних ставок та 

посадових окладів на розряди робіт і посади працівників; види і розміри доплат-, 

надбавок, премій і інших заохочувальних і компенсаційних виплат та умови їх 

надання. 

Колективні договори в силу обговорення і схвалення їх зборами (конференцією) 

робітників і службовців виступають найважливішою формою безпосередньої участі 

трудових колективів у вирішенні питань виробничого, соціального і духовного життя 

підприємницької структури. 

В Україні затверджено положення про порядок укладання контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників на підприємства, в установи незалежно 

від форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також до громадян, 

які займаються підприємницькою діяльністю. 

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, 

обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації 

праці працівника, умови розірвання договору встановлюються угодою сторін. 

Контракт як особлива форма трудового договору забезпечує умови для проявлення 

ініціативності та самостійності працівника, з урахуванням його індивідуальних 

здібностей й професійних навичок. Одночасно підвищується взаємна відповідальність 



сторін, здійснюється правова і соціальна захищеність працівника. Роботодавець 

зобов'язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. 

Контракт укладається в письмовій формі удвох примірниках і підписується 

роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. 

Підставою для видання наказу або розпорядження про найняття працівника на роботу 

є контракт, де передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги щодо якості, 

строки її виконання, строк дії контракту, права, обов'язки та взаємна відповідальність 

сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення контракту, соціально-

побутові та інші умови. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими 

укладається контракт, визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути 

меншими, ніж це передбачено чинним законодавством, угодами і колективним 

договором, і залежать від умов виконання контракту. У контракті можуть також 

визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати 

праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік. 

Контрактом передбачаються зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та 

матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання 

контракту. 

Управління діяльністю трудового колективу передбачає вирішення окремих 

завдань, які групуються за напрямками: 

- інтеграція зусиль окремих членів колективу в узгоджену групову діяльність; 

-орієнтація групової діяльності на результативні вирішення виробничих завдань, 

винесених за межі групи; 

- виробничо-економічний і загальнокультурний розвиток колективу. 

Головне завдання управління діяльністю трудового колективу - це 

забезпечення нормальної роботи підприємницької структури в поточний момент 

і створення гарантій для такої роботи в м 3.4. Управління конфліктними і 

стресовими ситуаціями 

3.3 

ЕКОНОМІКА / ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА - ТИРПАК І.В. 

 

Період ринкових перетворень в Україні свідчить, що діяльність багатьох 

менеджментів у підприємницьких структурах характеризується управлінням як 

позитивних, так і негативних рис. Сучасні теорії менеджменту визнають, що повна 

відсутність конфліктів у середині підприємницької структури - умова не стільки 

неможлива, але й небажана. За цих умов головним виступає побудова такої системи 

управління конфліктами і стресовим и ситуаціями, провідною ланкою якої будуть 

інтереси підприємницької діяльності, як головної рушійної сили ринкових 

перетворень. 

Конфлікт - це відсутність згоди між двома або більшою кількістю сторін, які 

можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить усе можливе, 

щоб була прийнята саме її точка зору або ціль, і заважає іншій здійснювати аналогічні 

кроки. Конфлікт може бути дисфункціональним і приводити до зниження особистого 

задоволення, групового співробітництва та ефективності підприємницької структури. 

Існують чотири основних типи конфліктів: внутрішньоособистий, міжособистий, 

конфлікт між особою та групою, міжгруповий. 
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Внутрішньоособистий конфлікт може набувати різних форм. Однією з найбільш 

розповсюджених форм є так званий ролевий конфлікт, коли до одного працівника 

пред'являються суперечливі вимоги з приводу того, яким повинен бути результат його 

роботи. 

Так, керівнику виробничого підрозділу безпосередній його начальник дає 

вказівку збільшувати випуск продукції, а керівник відділу якості наполягає на 

підвищенні якості виробів шляхом уповільнення виробничого процесу. Таким чином, 

працівнику даються протилежні завдання, і від нього вимагаються взаємо-виключаючі 

результати. Причина конфлікту - порушення принципу єдиноначальності. 

Внутрішньоособистий конфлікт може бути відповіддю-на значне перевантаження 

або невелике робоче навантаження. Дослідження показали, що такий конфлікт 

найчастіше пов'язаний з низьким ступенем задоволення працею, невпевненістю в собі 

та в підприємницькій структурі, а також зі стресом. 

Міжособистий тип конфлікту найбільш розповсюджений. В підприємницьких 

структурах він часто виникає як засіб боротьби за обмежені товарно-матеріальні й 

фінансові ресурси, робочу силу та більше використання обладнання. Оскільки ресурси 

обмежені, кожний із керівників повинен переконати вище начальство, щоб ці ресурси 

були виділені підрозділу, яким він управляє. 

Міжособистий конфлікт може виникнути і як сутичка особистостей. Працівники з 

різними характерами, поглядами та цінностями інколи неспроможні бути в злагоді 

один з одним. Як правило, погляди і мета таких людей різко відрізняються. 

Якщо сподівання групи перебувають в протиріччі з очікуваннями окремої особи, 

може виникнути конфлікт між особистістю та групою. Приміром, окремий працівник 

заробляє більше через понаднормову роботу або перевиконання норми, а група 

розглядає таку старанність як негативну поведінку. Між окремою особистістю і 

групою може виникнути конфлікт, якщо ця особистість займе позицію, протилежну 

позиції групи. 

Підприємницька структура складається з багатьох як формальних, так і 

неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Так, неформальні 

організації можуть визначити, що керівники ставляться до них несправедливо. За 

таких умов вони можуть згуртуватися і як протест розрахуватися з керівником 

зниженням продуктивності. Часто з причин несхожих цілей починають конфліктувати 

одна з одною функціональні групи всередині підприємницької організації. Наприклад, 

відділ збуту орієнтується на покупців, в той час як виробничі підрозділи більше 

турбуються про співвідношення витрат і ефективності, а також економії в процесі 

випуску продукції. 

Кожний конфлікт має кілька причин. В теорії менеджменту основні причини 

конфліктів - обмеженість ресурсів, взаємозалежність завдань, різниця в цілях, 

уявленнях та цінностях, манерах поведінки та рівні освіти. 

Навіть у великих підприємницьких структурах ресурси завжди обмежені. 

Керівництво повинно вирішувати, як обґрунтовано розподіляти матеріальні, фінансові 

та людські ресурси міх різними групами, щоб найбільш ефективним шляхом досягти 

цілей бізнесової структури. Для виключення конфліктних ситуацій слід пояснити, 

чому одному керівнику, підлеглому або групі виділена більша доля ресурсів тощо. 

Можливість конфлікту існує повсюди, де один працівник або група залежать у 

виконанні завдання від іншого працівника або групи. Так, керівник виробничого 

підрозділу може пояснити низьку продуктивність своїх підлеглих нездатністю 



ремонтної служби якісно і швидко відремонтувати обладнання. Оскільки усі 

підприємницькі структури є системами, які складаються із взаємопов'язаних 

елементів, через неадекватну роботу одного підрозділу або працівника 

взаємопов'язаність виконуваних завдань може стати причиною конфлікту. 

Можливість конфлікту збільшується в міру того, як підприємницькі організації 

стають більш спеціалізованими і розподіляються на підрозділи. Причина цього 

полягає в тому, що спеціалізовані підрозділи безпосередньо формують свої цілі й 

можуть більше приділяти уваги їх досягненню, ніж цілям усієї підприємницької 

структури. 

Приміром, відділ збуту може обстоювати виробництво найбільшої 

різноманітності продукції та її різновидів, тому що це підвищує їх 

конкурентоспроможність та збільшує обсяги продажу. Проте цілі виробничого 

підрозділу, які визначаються категоріями зіставлення витрат та ефективності, можна 

досягти легше, якщо номенклатура продукції менш різноманітна. 

Уявлення про будь-яку ситуацію залежить від бажання добитися відповідної 

мети. Замість того, щоб зважено оцінити ситуацію, працівники можуть поділяти 

тільки ті погляди, альтернативи і аспекти, які сприятливі для їх групи та особистих 

потреб. Така тенденція була виявлена дослідженнями, коли керівники) відділу збуту, 

кадрів та обслуговування клієнти) просили вирішити одну проблему. Кожний керівник 

вважав, що з проблемою може справитися лише його функціональний підрозділ. 

Відмінність в цінностях - це найбільш розповсюджена причина конфлікту. Наприклад, 

підлеглий може вважати, що завжди має право на виявлення своєї думки. В той же час 

керівник переконаний, що підлеглий має право висловлювати свою думку лише тоді, 

коли його спитають. В інших випадках підлеглий зобов'язаний робити те, що йому 

кажуть. 

Різниця в манері поведінки або життєвому досвіді також може збільшувати 

можливість виникнення конфлікту. Нерідко зустрічаються люди, які постійно 

виявляють агресивність та ворожість і готові сперечатися за кожне слово. Такі особи 

створюють довкола себе атмосферу, здатну викликати конфлікт. Дослідження 

доводять, що люди з рисами характеру, котрі роблять їх в значній мірі авторитарними, 

догматичними, байдужими до такого поняття як самоповага, скоріше вступають в 

конфлікт. Різниця в життєвому досвіді, цінностях, освіті, стажі, вікові та соціальних 

характеристиках зменшує міру взаєморозуміння та співробітництва між 

представниками різних підрозділів. 

Неправильно подана інформація може бути як причиною, так і наслідком 

конфлікту. Вона може діяти як каталізатор конфлікту, заважати окремим працівникам 

або групам зрозуміти ситуацію або точки зору інших. На рисунку 4 показана модель 

конфлікту як процесу. Існування одного або більше джерел конфлікту збільшує 

можливість виникнення конфліктної ситуації в процесі управління. Інколи працівники 

розуміють, що при участі у конфлікті неможливо уникнути витрат. 

У більшості ситуацій працівник буде реагувати таким чином, щоб не дозволити 

іншому досягти бажаної цілі. Справжній конфлікт часто виявляється при намаганні 

переконати другу сторону або нейтрального посередника в правильності своєї точки 

зору. Працівник може спробувати переконати інших прийняти його точку зору або 

заблокувати чужу за допомогою первинних засоби) впливу, таких як: примушування, 

винагороди, традиції, експертні оцінки, умовляння та інше. 



Наступна стадія - це управління конфліктом. В залежності від рівня ефективності 

управління конфліктом, його наслідки можуть бути функціональними або 

дисфункціональними, В теорії менеджменту виділяється декілька функціональних 

наслідків конфлікту. 

 
Рис. 4. Модель управління конфліктною ситуацією 

Один з них полягає в тому, що проблема може бути вирішена шляхом, 

прийнятним для усіх сторін. В цьому випадку працівники підприємницької структури 

будуть почувати себе причетними до вирішення управлінської проблеми. 

Другий функціональний наслідок полягає в тому, що сторони будуть більш 

прихильними до співробітництва. 

Дисфункціональні наслідки конфлікту можуть мати місце, коли не віднайдено 

ефективного способу управління ним. Серед умов, які заважають досягненню цілей, 

можна назвати: незадоволеність, збільшення плинності кадрів та зниження 

продуктивності; менший ступінь співробітництва в майбутньому; надмірна відданість 

своїй групі та велика непродуктивна конкуренція з іншими групами підприємницької 

структури; уявлення про свої цілі як про позитивні, а про цілі другої сторони - як про 

негативні; згортання взаємодії та спілкування між конфліктуючими сторонами; 

надання більшого значення "перемозі" в конфлікті, ніж вирішенню реальної проблеми. 

Існує кілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. В теорії 

менеджменту їх поділяють на структурні методи та міжособисті вирішення 

конфліктів. Керівникам підприємницьких структур не слід вважати причиною 

конфліктних ситуацій різницю в характерах. Керівник повинен починати з аналізу 

фактичних причин конфлікту, а вже потім використовувати відповідну методику. 

Зменшити можливість конфлікту в підприємницькій структурі можна, якщо 

скористатися методиками вирішення конфлікту. 



Теорія менеджменту має чотири структурні методи вирішення конфлікту: 

роз'яснення вимог до роботи, використання координаційних та інтеграційних 

механізмів, встановлення загально організаційних комплексних цілей та використання 

системи винагород. 

Одним з кращих методів управління, який запобігає дисфункціональному 

конфлікту, є роз'яснення того, які результати очікуються від кожного співробітника і 

підрозділу. Мається на увазі втілення таких параметрів: рівень результатів, джерело 

надання і отримання інформації, система повноважень та відповідальності, чітке 

визначення політики, процедури та правил. 

Використання координаційних та інтеграційних механізмів - це ще один метод 

управління конфліктною ситуацією. Найбільш розповсюджений механізм ефективного 

управління - ланцюг команд. Представники адміністративної школи давно відзначили, 

що визначення ієрархії повноважень упорядковує взаємодію працівників, прийняття 

рішень та інформаційних потоків всередині підприємницької структури. Якщо два або 

більше підлеглих мають протилежні думки в якому не будь питанні, конфлікту можна 

уникнути, якщо звернутися до їх спільного керівника з проханням прийняти 

відповідне рішення. Принцип єдиноначальності полегшує використання ієрархії для 

управління конфліктною ситуацією. Підлеглі прекрасно розуміють, що рішенням 

керівника вони зобов'язані підкорятися. 

Встановлення загально організаційних комплексних цілей - ще один структурний 

метод управління конфліктною ситуацією. Ефективне здійснення цих цілей вимагає 

спільних зусиль двох або більше співробітників, груп або відділів. Ідея, яка 

закладається у відповідні вищі цілі, - направити зусилля всіх учасників на досягнення 

загальної цілі. 

Структура системи винагород використовується як метод управління 

конфліктною ситуацією, яка впливає на поведінку працівників, щоб уникнути 

дисфункціональних наслідків. Працівники, котрі вносять свій вклад в досягнення 

загально організаційних комплексних цілей, допомагають іншим групам 

підприємницької структури і намагаються підійти до вирішення проблеми 

комплексно, повинні винагороджуватися вдячністю, премією, визнанням або 

підвищенням по службі. Не менш важливо, щоб система винагород не заохочувала 

неконструктивну поведінку окремих осіб або груп. 

Наприклад, якщо нагороджувати керівників відділу збуту лише з урахуванням 

збільшення обсягів проданих товарів, то це може вступити в протиріччя з наміченим 

рівнем отримання прибутку. Керівники цього відділу можуть збільшувати обсяги 

збуту за рахунок запропонування без будь-якої потреби більшої знижки, тим самим 

зменшуючи рівень середнього прибутку підприємницької структури. 

Для теорії менеджменту характерні п'ять основних міжособистих стилів 

вирішення конфліктів: уникнення, згладження, примушення, компроміс та вирішення 

проблеми. 

Стиль уникнення передбачає, що працівник намагається уникнути конфлікту. 

Один із способів розв'язання конфлікту - це не потрапляти у ситуації, котрі 

провокують виникнення протиріч, не вступати в обговорення питань, здатних 

викликати розбіжності. У цих випадках працівник не буде знервованим, навіть за умов 

вирішення проблеми. 

Стиль згладження характеризується поведінкою, котра диктується переконанням, 

що не має сенсу гніватися, тому що усі працівники - одна єдина команда. Працівник 



намагається загасити будь-які ознаки конфлікту та їх загострення. Він апелює до 

потреб солідарності при вирішенні складної проблеми підприємницької структури. 

В межах стилю примушування заохочуються намагання примусити прийняти 

свою точку зору будь-якою ціною. Керівник, який використовує такий стиль, як 

правило, поводить себе агресивно, не цікавиться думкою інших і для впливу на них 

використовує тиск шляхом примушування. Стиль примушування може бути 

ефективним в ситуаціях, коли керівник має значну владу над підлеглими. Недолік 

цього стилю полягає в тому, що він стримує ініціативу підлеглих, створює більшу 

ймовірність того, що будуть враховані не всі важливі фактори. При такому стилі 

міжособистих відносин врахована лише одна точка зору. Керівник може викликати 

обурення, особливо у більш молодого й більш освіченого персоналу. 

Компроміс характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але тільки до 

деякої міри. Здібність до компромісу високо ціниться в управлінських ситуаціях, 

оскільки зводить до мінімуму недоброзичливість і часто дозволяє швидко розв'язати 

конфлікт задовільно для обох сторін. Проте використання компромісу на початковій 

стадії конфлікту, який виник при вирішенні актуальної проблеми, може перешкодити 

діагнозу та скоротити час пошуку альтернатив. 

Стиль вирішення проблем характеризується визнанням різниці в поглядах та 

готовністю ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту 

та віднайти напрямок дій, прийнятний для усіх сторін. Керівник, який користується 

таким стилем, не намагається добитися своєї мети за рахунок інших, а скоріше шукає 

найкращий варіант вирішення конфліктної ситуації. 

Таким чином, в складних ситуаціях, коли різноманітність підходів та точна 

інформація є суттєвими для прийняття обґрунтованого рішення, появу конфліктуючих 

поглядів необхідно навіть заохочувати та управляти ситуацією, використовуючи стиль 

вирішення проблем. 

- Наведені інші стилі також можуть з успіхом обмежувати та запобігати 

конфліктній ситуації, але вони не приведуть до оптимального вирішення питання, 

тому що не всі точки зору були вивчені однаково ретельно. 

Дослідження теоретиків менеджменту засвідчили, що високоефективні компанії в 

конфліктних ситуаціях користувалися стилем вирішення проблем частіше, ніж 

малоефективні компанії. У високоефективних підприємницьких структурах 

працівники, не криючись, обговорюють розбіжності в своїх поглядах, не 

підкреслюючи розходжень. Вони шукають рішення доти, поки не знайдуть його. 

Методика розв'язання конфлікту через вирішення проблеми містить такі 

положення: окресліть проблему в категоріях цілей, а не рішень; визначте рішення, 

прийнятні для обох сторін; зосередьте увагу на проблемі, а не на особистих якостях 

іншої сторони; створюйте атмосферу довіри за рахунок збільшення взаємного впливу 

та обміну інформацією; під час спілкування створюйте позитивні відносини один з 

одним, виявляйте симпатію та вислуховуйте думки іншої сторони, а також зводьте до 

мінімуму прояви гніву та погроз. 

Навіть в ефективно керованих підприємницьких структурах існують ситуації та 

характеристики праці, котрі негативно впливають на співробітників і викликають у 

них почуття стресу. Надмірний стрес може виявитися руйнівним як для керівника, так 

і для підприємницької організації. 

Стрес - це звичайне явище, яке досить часто зустрічається. Усі ми нерідко 

відчуваємо його ще з юних років, приміром, коли підводимося, відрекомендовуючись 



в класі, або як підвищену дратівливість, або безсоння під час екзаменаційної сесії. 

Незначні стреси неминучі й нешкідливі. Але надмірний стрес створює проблеми для 

керівників та підприємницьких організацій. 

Стрес - це природна частина людського існування. Менеджер повинен навчитися 

розрізняти допустимий рівень стресу та великий стрес. Тип стресу, який має 

відношення і до керівника, характеризується надмірним психологічним або 

фізіологічним напруженням (рис.5). 

 
Рис. 5. Модель стресової поведінки керівника 

Дослідження теоретиків менеджменту показали, щодо фізіологічних ознак стресу 

можна віднести виразки, мігрень, гіпертонію, біль у спині, артрит, астму і біль у серці. 

Психологічний вияв включає дратівливість, втрату апетиту, депресію та зниження 

зацікавленості в міжособистих відносинах. Стрес збільшує витрати на ведення справи 

та знижує якість трудового життя для великого числа працюючих. Стрес може бути 

спричинений факторами, які безпосередньо пов'язані з роботою та діяльністю 

підприємницької структури або подіями особистого життя працівника. 

Широко розповсюдженою причиною стресу в підприємницьких організаціях є 

перевантаження або досить незначне робоче навантаження. Працівника просто 

завантажили надмірною кількістю завдань або необгрунтованим обсягом випуску 

продукції за короткий проміжок часу. Конфлікт ролей виникає, коли працівникові 

поставили суперечливі вимоги або порушили принцип єдиноначальності. Два 

керівники в службовій ієрархії можуть дати працівникові зовсім різні завдання. 

Невизначеність ролей також може призвести до конфлікту. В цьому випадку 

працівник не упевнений в тому, що від нього очікують. Працівники повинні мати 

повне уявлення, що вони повинні робити, як повинні вони це робити та як їх після 

цього будуть оцінювати. Нецікава робота також може бути причиною стресу. 

Дослідження показали, що працівники, зайняті цікавою роботою, виявляють 

менше занепокоєння й менше підвладні фізичним недугам, ніж зайняті нецікавою 

роботою. Причиною стресу можуть бути відхилення в температурі приміщення, 

погана освітлюваність або надмірний гамір. 

Особисті фактори також можуть бути потенційною причиною стресу, що 

призводить до зниження результатів роботи. В наукових працях з менеджменту 

наводяться шкали, де вказані відносні значення стресу. В шкалі оцінок соціальної 

адаптаціях дають в такій послідовності: смерть дружини або чоловіка, розлучення, 

роздільне проживання подружжя за ухвалою суду, утримання у в'язниці або в іншій 

виправній установі, смерть близького родича, хвороба, одруження, звільнення з 

роботи, вихід на пенсію та інше. Слід відзначити, що позитивні життєві події, 

наприклад, підвищення по службі або значне збільшення доходу також можуть 

спричинити стрес. 



Працівники, які страждають від надмірного стресу на роботі, можуть спробувати 

використати такі методи: 

1. Розробити систему пріоритетів у своїй роботі. Оцінити свою роботу таким 

чином: "повинен зробити сьогодні", "зробити пізніше-на цьому тижні" і "зробити, 

коли буде час". 

2. Навчитися казати "ні", коли досягнута межа, після якої вже неможливо 

завантажити себе додатково. 

3. Налагодити ефективні та надійні відносини з начальником. Зрозуміти його 

проблеми та допомогти йому зрозуміти ваші. Навчити начальника поважати ваші 

пріоритети, ваше робоче навантаження і давати обґрунтовані доручення. 

4. Не згоджуватись з вашим керівником або з будь-ким іншим, хто ставить 

суперечливі вимоги, внаслідок чого виникає конфліктна ситуація. 

5. Обґрунтувати, що ці вимоги тягнуть вас у протилежний бік. Попросіть зібрати 

нараду з усіма зацікавленими сторонами, щоб з'ясувати питання, та не поспішайте 

зайняти агресивну позицію. 

6. Повідомити своєму керівникові або співробітникам, коли ви відчуєте, що 

очікування або стандарти оцінки нечіткі, тобто виникла ситуація невизначеності 

ролей. Сказати їм, що ви не впевнені щодо ряду конкретних, пов'язаних із завданням 

питань, та хочете обміркувати ці проблеми з ними. 

7. Віднайти день, час для відпочинку. Зачинити двері на п'ять хвилин кожного 

ранку, підняти та покласти що-небудь на ноги та повністю розслабитись. Звернутись 

до приємних думок, щоб освіжити мозок. Виходити періодично з контори, щоб 

змінити оточення або хід думок. 

Зниження ймовірності стресу пов'язане з належним режимом харчування, 

регулярним виконанням фізичних вправ та досягненням загальної рівноваги в житті. 

Щоб ефективно управляти іншими та досягти при цьому високої продуктивності 

праці і низького рівня стресу, керівникові необхідно виконувати такі рекомендації, 

заходи та побажання: обгрунтовано оцінювати здібності, потреби та нахили 

працівників і спробувати обрати обсяги й типи робіт для них у відповідності з цими 

факторами; як тільки працівники продемонструють успішні результати при виконанні 

відповідних завдань, можна підвищити їм робоче навантаження, якщо вони цього 

побажають; в слушний час делегувати додаткові повноваження і відповідальність; 

дозволяти працівникам відмовлятися від виконання якого-небудь завдання, якщо в них 

є для цього достатні обґрунтування; чітко описувати конкретні зони повноважень, 

відповідальності та виробничих сподівань; використовувати стиль лідерства, який 

відповідає потребам даної ситуації; забезпечувати належну винагороду за ефективну 

працю; виступати в ролі наставника щодо підлеглих, розвивати їх здібності та 

обговорювати з ними складні питання. 
Нестресовий стиль життя допускає: наявність "творчого" стресу у відповідні періоди 

напруженої діяльності; можливості, які дозволять хоча б тимчасово розслабитися; відстоювати 

власні права і потреби; налагоджувати низькостресові відносини взаємної поваги; брати участь в 

цікавій, вдячній роботі, котра забезпечує справжнє задоволення та винагороду; зберігати 

стимулююче робоче навантаження, коли періоди переобтяження та криз врівноважуються періодами 

перепочинку; врівноважувати небезпечні події корисними цілями та позитивними подіями, до яких 

слід прагнути; зберігати добру фізичну форму, добре харчуватися, дуже рідко вживати спиртне і 

тютюн або краще зовсім не вживати; знаходити задоволення в простій діяльності, не почуваючи 

необхідності виправдовувати награної поведінки; насолоджуватися життям в цілому, глузувати над 

собою та мати добре розвинуте почуття гумору. 



Тирпак І.В Основи ек та підприємництва https://westudents.com.ua/glavy/23079-34-upravlnnya-

konflktnimi-stresovimi-situatsyami.html 
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