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СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Суб’єкти господарювання є найважливішою групою серед 

суб’єктів господарського права як учасників господарських відносин. 

Саме тому в ч. 4 ст. 13 Конституції України наголошується на захисті 

прав не лише всіх суб’єктів права власності, а й господарювання. 

Правове регулювання створення та діяльності суб’єктів господарювання 

в Україні здійснюється відповідно до норм Господарського кодексу, 

Цивільного кодексу та окремих законів України. 

Починаючи з 16.05.2019 при реєстрації в особистому кабінеті на 

Майданчику Постачальник може заповнити поле «Класифікація 

суб’єктів господарювання 2. Всі постачальники, що на 16.05.2019 року 

були зареєстровані в системі Prozorro також мають можливість 

заповнити поле «Класифікація суб’єктів господарювання», обравши 

одне зі значень з запропонованого переліку: 

 Суб’єкт мікропідприємництва; 

 Суб’єкт малого підприємництва; 

 Суб’єкт середнього підприємництва; 

 Суб’єкт великого підприємництва; 

 Не є суб’єктом господарювання (2).  

Господарський кодекс виділяє такі категорії суб’єктів 

господарювання (1): 

1)  господарські організації – юридичні особи, створені 

відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та 

інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, 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. 

Також Господарський кодекс України наводить іншу 

класифікацію, за якою суб’єкти господарювання залежно від кількості 

працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати 

до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів 

мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. Інші 

суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього 

підприємництва.  
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Суб’єктами мікропідприємництва є: фізичні особи, зареєстровані 

в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких 

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України; юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, 

зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та 

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 

банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – 

суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України. 

Таким чином, до суб’єктів середнього підприємництва віднесли 

юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і форми 

власності, у яких середня чисельність працівників за звітний 

період(календарний рік) не перевищує 250 чоловік і річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам 

євро (за курсом НБУ). 

Зазначимо, нині за ГКУ до середнього бізнесу належать усі 

суб’єкти, які не відносяться до мікро, малого та великого 

підприємництва. Варто звернути увагу, що якщо суб’єкт 

господарювання однієї з приведених категорій за показником річного 

доходу впродовж двох років підряд не відповідає цим критеріям, то 

його віднесення до відповідної категорії здійснюється за показником 

річного доходу. 
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Водночас, на сьогодні низкою інших законодавчих актів також 

введено класифікації суб’єктів господарювання за критеріями, які 

відрізняються від критеріїв, запроваджених Господарським кодексом 

України. Це може спричинити випадки, коли віднесення суб’єктів 

господарювання до різних категорій і груп здійснюватиметься за 

класифікацією та критеріями, які не відповідають цілям їх застосування. 
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ ДО 

ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ 

 

Загалом, в європейських країнах існує близько 1100 

спеціалізованих підрозділів із забезпеченню дотримання законів про 

наркотики. Загальна частка підрозділів із забезпечення дотримання 

законів про наркотики становлять в середньому близько 1% всього 

поліцейського персоналу в Європі, хоча ці цифри коливаються в 

діапазоні від 0,1 до 3,5%. 

Ухвалення політичних рішень і керівництво питаннями протидії 

незаконному обігу наркотиків в Європі здійснюється переважно 

міністерствами внутрішніх справ, які здійснюють контроль за 

підрозділами по боротьбі з наркотиками в більшості країн. 

Як і інші напрямки поліцейської діяльності, правоохоронна 

діяльність у сфері обігу наркотиків логічно вбудована в загальну 

систему стримувань і противаг, характерну для демократичних держав. 

Однак, оскільки така діяльність може потребувати застосування заходів, 

що передбачають втручання в особисте життя (такі як прослуховування 

телефонних розмов і таємні заходи), діяльність у сфері нагляду за 


