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Модуль І. Основи підприємницької діяльності 

Тема: Рушійні сили розвитку підприємництва. Види підприємницької діяльності 

 

Мета: визначити із здобувачами освіти в процесі вивчення модулю рушійні сили, що 

впливають на розвиток підприємництва; вивчити основні види підприємницької 

діяльності.  

 

Основними рушійними силами розвитку підприємництва є потреби, інтереси, прагнення 

до створення матеріальних і духовних благ, ділова творчість людини, суперечності й конкуренція, 

стимули. 

Потреби мають здатність випередити рівень виробництва. Це пояснюється тим, 

що розвиток суспільства, а отже, і підприємництва, породжує такі потреби, які не можуть 

бути задоволеними наявними продуктивними силами. Зростання цих потреб 

наштовхується на вузькі рамки можливостей задоволення їх, що зумовлює потребу в 

нових продуктивних силах (технологія, техніка, упровадження нових професій та ін.). 

Таким чином, потреби виступають рушійною силою як суспільства в цілому, так і 

підприємництва зокрема. 

Важливою рушійною силою підприємництва є також економічний інтерес, що 

являє собою форму реалізації потреби. Можливість задоволення різноманітних потреб, що 

виникають, — завдання підприємця. Він є носієм всіх економічних інтересів — 

особистого, колективного, суспільного, групового, сімейного. Реалізація економічного 

інтересу дозволяє ефективно розв'язувати конфлікти і суперечності. А це можливо тоді, 

коли людина включається у суспільне виробництво та підприємництво. 

Специфіка потреб та інтересів визначається економічним та соціальним 

становищем людей. Підприємництво стає засобом реалізації інтересів та задоволення 

потреб. Бажання підвищувати свій добробут заохочує людину працювати напружено, 

тому що продуктивна праця, як правило, дає ефективні результати. 

Прагнення до створення матеріальних і духовних благ, до збільшення багатства 

також є рушійною силою підприємництва, тому що задовольняє потреби не тільки самого 

підприємця, а й суспільства. 

Підприємницька діяльність пов'язана з діловою творчістю людини. Саме у ній 

самій, в її особистій ініціативі, енергії, активності, відповідальності, порядності, 

винятковій працьовитості закладені рушійні сили підприємництва. 

Суперечності — рушійна сила будь-якого розвитку, в тому числі й 

підприємництва. Серед них можна назвати суперечності між продуктивними силами й 

виробничими відносинами, виробництвом і споживанням, зростанням потреб і 

можливістю задовольнити їх, між різними формами власності, попитом і пропозицією, 

технікою і технологією, робочою силою і засобами виробництва, інтересами найманих 

працівників та інтересами підприємця. Суперечності можуть нагромаджуватися до 

«критичної маси», але потребують згладжування та розв'язання проблем. Формою 



вирішення суперечностей як внутрішніх чинників саморозвитку економічних процесів і 

явищ виступає підприємництво як система, що має такі складові: власні внутрішні 

імпульси розвитку (конкуренція), система забезпечення та відтворення (прямі зв'язки 

суб'єктів економічних відносин), інфраструктура (біржі, банки, страхові, консалтингові та 

аудиторські компанії, інформаційні системи, транспортні організації тощо), система 

вивчення контрагентів (маркетинг), система оцінки діяльності, система управління. 

Конкуренція є об'єктивною закономірністю становлення розвитку підприємництва, 

важливою передумовою впорядкування цін, сприяє витісненню неперспективних та 

неефективних підприємств, раціональному перерегулюванню товарної продукції, захищає 

споживачів та контрагентів від недобросовісної конкуренції. Підприємці можуть 

виступати конкуруючими сторонами — власниками малих, середніх та великих 

підприємств. Наявність різнопрофільних конкурентів на товарному ринку може 

загострювати конкурентну боротьбу, яка є рушійною силою їхнього саморозвитку. 

Складовим елементом розвитку підприємництва є система стимулів, спрямованих 

на активізацію трудової та підприємницької діяльності. 

 
 

 
 

  

Специфічні особливості функціонування підприємства значною мірою 

визначаються його належністю до певного виду відповідно до низки класифікаційних 

ознак. 

Головними класифікаційними ознаками підприємства в ринкових умовах є 

наступні: 

1) формою власності: 

- приватні (індивідуальні, засновані на власності однієї особи без права найму робочої 

сили, сімейні, засновані на власності та праці однієї родини, приватні, засновані на 

власності однієї особи з правом найму робочої сили); 

- колективні (засновані на власності колективу працівників підприємства, кооперативу, 

громадської організації); 

- комунальні (засновані на власності 

громади адміністративно-територіальних 

одиниць); 

- державні (засновані на власності 

держави);  

- змішані.  

 

 



2) обсяги діяльності та кількість працюючих: 

- малі: у промисловості та будівництві - до 200 чол.; у інших галузях виробничої сфери - 

до 50 чол.; у науці та науковому обслуговуванні - до 100 чол.; у галузях невиробничої 

сфери - до 25 чол.; у роздрібній торгівлі - до 15 чол.; 

- середні; 

- великі. 

3) спосіб утворення: 

- унітарні; 

- корпоративні 

 

 
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

Загальновідомі три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: 

1) одноосібне володіння; 

2) партнерство (товариство); 

3) корпорація. 

Не має особливого значення, яку форму ви оберете сьогодні, ви можете змінити її у 

майбутньому. Багато хто із приватних підприємців перетворювали свої фірми у 

партнерства або корпорації залежно від ступеня економічного зростання. 

 

 
   



 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 Завантажити підручник з навчального предмета «Технології» за 

посиланням https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-

klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-

khodzytska-i-y-ta-in.pdf та законспектувати визначення «унітарне 

підприємство» та «корпоративне підприємство»  на ст.133 

 Написати переваги та недоліки одноосібного володіння 

підприємством (власний бізнес). 

 
 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни».  
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