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COMPANY, CORPORATION, ORGANIZATION, ENTERPRISE, 
INSTITUTION, FIRM: A LEGISLATIVE GROUNDING OF CONCEPTS USE

У статті досліджено трактування понять «компанія», «корпорація», «організація», «підприєм-
ство», «установа», «фірма» відповідно до чинного законодавства України. Згідно з основними 
законодавчими документами, що регламентують господарську діяльність, здійснено: класифі-
кацію суб’єктів господарювання як основних осіб, що провадять господарську діяльність; класи-
фікацію видів юридичних осіб та підприємств у складі господарських організацій; класифікацію 
видів у складі господарських організацій; класифікацію видів об'єднань підприємств у складі гос-
подарських організацій. Здійснено узагальнюючий порівняльний аналіз понять «компанія», «кор-
порація», «організація», «підприємство», «установа», «фірма» на основі проведеного дослідження. 
Доведено, що не всі перелічені поняття мають законодавче обґрунтування, і визначено причину 
такого стану.

Ключові слова: компанія, корпорація, організація, підприємство, установа, фірма, законодав-
ство, господарська діяльність, господарська організація, суб’єкт господарювання.

В статье исследованы трактовки понятий «компания», «корпорация», «организация», «пред-
приятие», «учреждение», «фирма» в соответствии с действующим законодательством Украины. 
Согласно основным законодательным документам, регламентирующим хозяйственную дея-
тельность, осуществлена: классификация субъектов хозяйствования в качестве основных лиц, 
осуществляющих хозяйственную деятельность; классификация видов юридических лиц, пред-
приятий, объединений предприятий в составе хозяйственных организаций. Осуществлен обобща-
ющий сравнительный анализ понятий «компания», «корпорация», «организация», «предприятие», 
«учреждение», «фирма» на основе проведенного исследования. Доказано, что не все перечис-
ленные понятия имеют обоснования в соответствии с законодательством, и определена причина 
такого состояния.

Ключевые слова: компания, корпорация, организация, предприятие, учреждение, фирма, 
законодательство, хозяйственная деятельность, хозяйственная организация, субъект хозяйство-
вания.

The article deals with the interpretation of the concepts “company”, “corporation”, “organization”, 
“enterprise”, “institution”, “firm” in accordance with the current legislation of Ukraine. It can be created 
enterprises to carry out an economic activity; an enterprise can not have other legal entities in its struc-
ture. The legislation of Ukraine provides the possibility to create other legal entities for the economic 
activity conducting, if they are registered in accordance with the procedure established by law. Accord-
ing to the main legislative documents regulating economic activity, the following steps are carried out: 
classification of economic entities as the main persons engaged in economic activity (individuals-entre-
preneurs and economic organizations (legal entities, enterprises, other legal entities, which registered 
in accordance with the procedure established by law)); expanded classification of legal entities types in 
the composition of economic organizations (institutions, partnerships, other forms established by law); 
expanded classification of enterprises types in the composition of economic organizations (depending 
on the forms of ownership and depending on the way of its formation and of its capital formation); 
deployed classification of business associations types in the composition of economic organizations 
(economic association, state or municipal economic association); analysis of the other legal entities that 
are registered in the manner prescribed by the law (in particular, a credit union, an audit firm, a transna-
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tional corporation). A generalized comparative analysis of the concepts is carried out on the basis of the 
conducted research. It is determined that not all of the above concepts have a justification according to 
the legislation and the cause of such a state is determined.

Key words: company, corporation, organization, enterprise, institution, firm, law, economic activity, 
economic organization, business entity.

Постановка проблеми. Суб’єктів господа-
рювання у буденності називають по-різному: 
«компанія», «юридична особа», «установа», 
«організація», «фірма», «підприємство», навіть 
«корпорація». Але особливо важливо відмеж-
увати ці поняття один від одного, оскільки між 
ними різниця невелика, тому багато припуска-
ються помилки, називаючи одне іншим, проте 
для узгодження правовідносин доволі суттєва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У межах застосування зазначеного понятійного 
апарату у відкритому доступі є доволі велика 
кількість публікацій, проте всі вони популіст-
ського характеру. Однією з останніх наукових 
праць з окресленої проблематики є наукова 
стаття Є.Р. Абдулліної та Е.І. Белової, в якій 
вони розглянули понятійний апарат таких тер-
мінів, як «підприємство», організація», «уста-
нова», «фірма», «компанія», що кореспондує 
назві дослідження. Проте у їхній праці дослі-
джуються ці поняття відносно їх застосування в 
іншій країні (Росії), а також не відносно законо-
давчих позицій. Інших ґрунтовних праць науко-
вого характеру із цієї проблематики, у т.ч. роз-
гляду з позицій законодавства, поки що немає.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
законодавчого обґрунтування застосування 
понять «компанія», «корпорація», «організа-
ція», «підприємство», «установа», «фірма».

Виклад основного матеріалу дослідження 
здійснюється на основі роботи з основними 
законодавчими документами України, що 
регламендують провадження господарської 
діяльності.

Частина 1. Суб'єкти господарювання як 
основні особи, що провадять господарську 
діяльність

Відповідно до Господарського кодексу Укра-
їни (далі – ГКУ), учасниками відносин у сфері 
господарювання є суб'єкти господарювання, 
споживачі, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, наділені госпо-
дарською компетенцією, а також громадяни, 
громадські та інші організації, які виступають 
засновниками суб'єктів господарювання чи 
здійснюють щодо них організаційно-господар-
ські повноваження на основі відносин влас-
ності [1, Ст. 2].

Водночас суб'єктами господарювання визна-
ються учасники господарських відносин, які 

здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність госпо-
дарських прав та обов'язків), мають відокрем-
лене майно і несуть відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах цього майна, крім випад-
ків, передбачених законодавством [1, Ст. 55. 
Поняття суб'єкта господарювання (ч. 1-2)]:

1) господарські організації – юридичні 
особи (частина 2 статті), створені відповідно 
до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), 
державні, комунальні та інші підприємства 
(частина 3 статті), створені відповідно до ГКУ, 
а також інші юридичні особи (частина 5 статті), 
які здійснюють господарську діяльність та заре-
єстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які здійснюють господар-
ську діяльність та зареєстровані відповідно до 
закону як підприємці (більш повно розкрива-
ється сутність цього складника у Ст. 128 ГКУ – 
громадянин визнається суб'єктом господарю-
вання у разі здійснення ним підприємницької 
діяльності за умови державної реєстрації його 
як підприємця без статусу юридичної особи 
відповідно до Ст. 58 ГКУ [1, Ст. 3. Господар-
ська діяльність та господарські відносини (ч. 2), 
Ст. 58 «Державна реєстрація суб'єкта господа-
рювання», Ст. 128. Громадянин у сфері господа-
рювання (ч. 1)].

Таким чином, у будь-якому разі суб'єкт гос-
подарювання підлягає державній реєстрації як 
юридична особа чи фізична особа – підприє-
мець у порядку, визначеному законом [1, Ст. 58. 
Державна реєстрація суб'єкта господарювання 
(ч. 1)]. Юридична особа вважається створеною 
зі дня її державної реєстрації [2, Ст. 87. Ство-
рення юридичної особи (ч. 4)]. 

Водночас зазначається, що суб'єкти госпо-
дарювання – господарські організації мають 
право відкривати свої філії, представництва, 
інші відокремлені підрозділи без створення 
юридичної особи [1, Ст. 55. Поняття суб'єкта 
господарювання (ч. 6)] – вони наділяються май-
ном юридичної особи, що їх створила, і діють 
на підставі затвердженого нею положення 
[2, Ст. 95. Філії та представництва (ч. 1–3)]: філія 
(представництво) – це відокремлений підроз-
діл юридичної особи, що розташований поза її 
місцезнаходженням та здійснює *(філія) всі або 
частину її функцій; *(представництво) пред-
ставництво і захист інтересів юридичної особи.
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Вищенаведену інформацію для більш зруч-
ного сприйняття доцільно представити в нао-
чному вигляді (рис. 1).

Частина 2. Господарські організації як 
суб'єкти господарювання: юридичні особи 
(створені відповідно до ЦКУ) 

ЦКУ характеризує юридичних осіб як 
суб’єктів господарювання і визначає, що 
залежно від порядку їх створення вони поділя-
ються на [3, Ст. 81. Види юридичних осіб (ч. 2)]:

→ юридичних осіб приватного права – ство-
рюється на підставі установчих документів 
відповідно до Ст. 87 «Створення юридичної 
особи» ЦКУ;

→ юридичних осіб публічного права – ство-
рюється розпорядчим актом Президента Укра-
їни, органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місце-
вого самоврядування.

Юридичні особи можуть створюватися у 
формі [3, Ст. 83. Організаційно-правові форми 

юридичних осіб (ч. 1-3), Ст. 84. Підприємницькі 
товариства (ч. 1), Ст. 85. Непідприємницькі това-
риства (ч. 1)]:

→ товариств – організацій, створених шля-
хом об'єднання осіб (учасників), які мають 
право участі у цьому товаристві. Товариство 
може бути створено однією особою, якщо інше 
не встановлено законом. Товариства поділя-
ються на підприємницькі товариства (можуть 
бути створені лише як господарські товариства 
(повне товариство, командитне товариство, 
товариство з обмеженою або додатковою від-
повідальністю, акціонерне товариство) або 
виробничі кооперативи) та непідприємницькі 
товариства;

→ установ – організацій, створених однією 
або кількома особами (засновниками), які не 
беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єд-
нання (виділення) їхнього майна для досяг-
нення мети, визначеної засновниками, за раху-
нок цього майна;

Рис. 1. Класифікація суб’єктів господарювання як основних осіб,  
що провадять господарську діяльність (згідно із законодавством України)

Джерело: сформовано на основі опрацювання [1, Ст. 3. Господарська діяльність та господарські 
відносини (ч. 2), Ст. 55. Поняття суб'єкта господарювання (ч. 1–2), Ст. 58. Державна реєстрація 
суб'єкта господарювання (ч. 1); 3, Ст. 87. Створення юридичної особи (ч. 4)]
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→ інших формах, установлених законом.
Вищенаведену інформацію для більш зруч-

ного сприйняття доцільно представити в нао-
чному вигляді (рис. 2).

Частина 3. Господарські організації як 
суб'єкти господарювання: підприємства 

Для здійснення господарської діяльності (як 
підприємництва, так і некомерційної господар-
ської діяльності) можуть створюватися підпри-
ємства (табл. 1).

Варто також зазначити, що підприємство не 
може мати у своєму складі інших юридичних 
осіб [1, Ст. 62. Підприємство як організаційна 
форма господарювання (ч. 5)], проте може 
бути створено об’єднання підприємств (час-
тина 4 статті). Окрім того, у статті 63 ГКУ визна-
чено, що в Україні можуть діяти також інші види 

підприємств, передбачені законом [1, Ст. 63. 
Види та організаційні форми підприємств (ч. 1), 
Ст. 116 «Підприємство з іноземними інвести-
ціями», Ст. 117 «Іноземне підприємство» (ч. 1); 
8, Ст. 1. Визначення термінів, що вживаються в 
Законі (ч. 3)], зокрема: підприємство з інозем-
ними інвестиціями; іноземне підприємство; 
дочірнє підприємство.

Вищенаведену інформацію для більш зруч-
ного сприйняття доцільно представити у нао-
чному вигляді (рис. 3).

Частина 4. Господарські організації як 
суб'єкти господарювання: об'єднання під-
приємств

Об'єднанням підприємств є господарська 
організація (юридична особа), утворена у 
складі двох або більше підприємств із метою 

Рис. 2. Класифікація видів юридичних осіб  
у складі господарських організацій (згідно із законодавством України)

Джерело: сформовано на основі опрацювання [3, Ст. 81. Види юридичних осіб (ч. 2), Ст. 83. Орга-
нізаційно-правові форми юридичних осіб (ч. 1–3), Ст. 84. Підприємницькі товариства (ч. 1), Ст. 85. 
Непідприємницькі товариства (ч. 1); 10, Ст. 1. Визначення термінів. Холдингова компанія]
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координації їхньої виробничої, наукової та 
іншої діяльності для вирішення спільних еконо-
мічних та соціальних завдань [1, Ст. 118. Поняття 
об'єднання підприємств (ч. 1 та ч. 4)].

Залежно від порядку заснування об'єднання 
підприємств можуть утворюватися як [1, Ст. 119. 
Види об'єднань підприємств (ч. 1-2 та ч. 4)]:

– господарське об'єднання – об'єднання під-
приємств, утворене за ініціативою підприємств, 
незалежно від їх виду, які на добровільних заса-
дах об'єднали свою господарську діяльність;

– державне чи комунальне господарське 
об'єднання – об'єднання підприємств, утворене 
державними (комунальними) підприємствами 
за рішенням Кабінету Міністрів України або у 
визначених законом випадках рішенням мініс-
терств (інших органів, до сфери управління 
яких входять підприємства, що утворюють 
об'єднання), або рішенням компетентних орга-
нів місцевого самоврядування.

Окрім того, у ГКУ також зазначається, що 
законом можуть визначатися й інші форми 
об'єднання інтересів підприємств (союзи, 
спілки, асоціації підприємців тощо), не перед-
бачені ст. 120 «Організаційно-правові форми 
об'єднань підприємств» ГКУ [1, Ст. 127. Інші 
форми об'єднання інтересів підприємств (ч. 1)].

Вищенаведену інформацію для більш зруч-
ного сприйняття доцільно представити в нао-
чному вигляді (рис. 4).

Частина 5. Господарські організації як 
суб'єкти господарювання: інші юридичні 
особи, які здійснюють господарську діяльність 

та зареєстровані в установленому законом 
порядку

Законодавством України передбачається 
можливість ведення господарської діяль-
ності іншими юридичними особами, якщо 
вони зареєстровані в установленому законом 
порядку. Зокрема, до таких юридичних осіб 
можна віднести:

– аудиторську фірму – це юридична особа, 
яка провадить виключно аудиторську діяльність 
та/або надає неаудиторські послуги на підста-
вах та в порядку, що передбачені ЗУ «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
та міжнародними стандартами аудиту [6, Ст. 1. 
Визначення термінів (ч. 5)];

– транснаціональну корпорацію – це юри-
дична особа (сукупність юридичних осіб), яка 
має у власності, господарському віданні або 
оперативному управлінні відокремлене майно 
на територіях двох і більше країн; утворена юри-
дичними особами двох і більше сторін; зареє-
стрована як корпорація відповідно до Конвенції 
про транснаціональні корпорації. У Конвенції 
про транснаціональні корпорації поняття «транс-
національна корпорація» включає у себе різні 
транснаціональні структури, у тому числі фінан-
сово-промислові групи, компанії, концерни, хол-
динги, спільні підприємства, акціонерні товари-
ства з іноземною участю тощо [4, Ст. 2. Поняття 
«транснаціональна корпорація» (ч. 1-2)].

Частина 6. Узагальнення: поняття «компа-
нія», «корпорація», «організація», «підприєм-
ство», «установа», «фірма»

Таблиця 1
Дослідження поняття «підприємство» (згідно із законодавством України)

Законодавче обґрунтування Сутність поняття «підприємство»

ГКУ, Розділ II. Суб'єкти 
господарювання. Глава 7. 
Підприємство. Стаття 62. 

Підприємство як організаційна 
форма господарювання (частина 1 

та частина 2)

– самостійний суб'єкт господарювання, створений 
компетентним органом державної влади або органом 
місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для 
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 
передбаченому ГКУ та іншими законами 

ЦКУ, Розділ III. Об'єкти цивільних 
прав. Глава 13. Речі. Майно. 
Стаття 191. Підприємство як 
єдиний майновий комплекс

– єдиний майновий комплекс у вигляді нерухомості, 
що використовується для здійснення підприємницької 
діяльності. 
До складу підприємства як єдиного майнового комплексу 
входять усі види майна, призначені для його діяльності, 
включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, 
інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також 
право на торговельну марку або інше позначення та інші 
права, якщо інше не встановлено договором або законом

МКУ, Розділ I. Загальні 
положення. Глава 1. Основи 

державної митної справи. 
Стаття 4. Визначення основних 
термінів і понять (частина 38)

– будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець

Джерело: сформовано на основі опрацювання [1–3]
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продовж. рис. 1 

Дослідивши основні законодавчі джерела 
України, можна побачити, що не всі поняття 
розглянуто в основній частині статті, оскільки 
така термінологія не використовується у зако-
нодавстві України. Для розуміння того, які 
поняття можливо порівнювати, доцільно виді-

лити основні особливості зазначених катего-
рій (табл. 2).

Таким чином, необхідно розуміти, що, 
наприклад, такі поняття, як «компанія», «корпо-
рація», не можна ототожнювати з поняттям «під-
приємство», оскільки перші два є об’єднаннями 

Рис. 3. Класифікація видів підприємств у складі господарських організацій  
(згідно із законодавством України)

Джерело: сформовано на основі опрацювання [1, Глава 7. Підприємство]
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Таблиця 2
Особливості понять «компанія», «корпорація», «організація», «підприємство»,  

«установа», «фірма» (згідно із законодавством України)
Поняття Особливості застосування у законодавстві

Компанія договірне об'єднання (розглядається як поняття «холдингова компанія»)

Корпорація
договірне об'єднання
(поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що 
об'єдналися)

Організація розглядається як поняття «господарська організація» (може включати і 
підприємство, і установу тощо)

Підприємство самостійний суб'єкт господарювання (здійснює виробничу, науково-дослідну, 
торговельну, іншу господарську діяльність)

Установа як правило, розглядається в розрізі здійснення непідприємницької діяльності
Фірма розглядається як поняття «аудиторська фірма»

Джерело: сформовано на основі опрацювання [1; 3; 6; 14 ]

 

 

продовж. рис. 1 

Об'єднання підприємств  
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Рис. 4. Класифікація видів об'єднань підприємств у складі господарських організацій 
(згідно із законодавством України)

Джерело: сформовано на основі опрацювання [1, Глава 12. Об'єднання підприємств]

(тобто включають декілька юридичних осіб 
у своєму складі), а останнє – самостійним 
суб'єктом господарювання (тобто окремою 
юридичною особою).

Висновки з даного дослідження. Як можна 
побачити з проведеного аналізу, не всі зазна-
чені поняття чітко регламентуються законодав-
ством України. Така ситуація виникає через те, 
що такі поняття, як «компанія» (англ. сompany), 

«організація» (оrganization), «фірма» (firm), 
«корпорація» (сorporation) є похідними з іно-
земної мови. Щодо радянських країн, то засто-
совували зазвичай поняття «підприємство» та 
«установа» (для бюджетних некомерційних 
установ). У сучасних умовах глобалізації іно-
земна термінологія продовжує витісняти слова 
слов’янського походження, саме тому й вини-
кає така плутанина у застосуванні термінів. 
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