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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 3-4 

Тема: Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи 

виникнення і розвитку підприємництва. 

 

 

Підприємець - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські 

здібності для пошуку і розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, 

якостей та сфер застосування капіталу. 

Звідси і підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок 

виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту. 

Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця 

особливість характеризується такими ознаками: 

 це самостійна діяльність, діяльність «за свій рахунок»; 

 головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця; 

 це ініціативна, творча діяльність.  

Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-

пошуковий, інноваційний підхід, це систематична діяльність. Підприємницька діяльність 

повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом, і обов'язково офіційно 

зареєстрованою; це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну 

(майнову) відповідальність. 

Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку або власного доходу. 

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих 

суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на 

власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу. 

Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій 

господарюючих суб'єктів. 

Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не 

означає, що всі повинні і можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, лише 

п'ять-вісім відсотків населення тієї чи іншої країни є представниками підприємницьких кіл. 

Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його  основні функції:

 інноваційну (творчу) 

 ресурсну 

 організаційну 

 стимулюючу (мотиваційну) 



 
 

Інноваційна (творча) функція підприємництва полягає в сприянні генеруванню  

та реалізації нових комерційних ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових 

розробок, проектів, що пов'язані з господарським ризиком. 

 підприємництва передбачає мобілізацію на добровільних Ресурсна функція

засадах матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших 

ресурсів. 

Організаційна функція підприємництва полягає в безпосередній організації  

виробництва, збуту, реклами тощо, зводиться до поєднання ресурсів в оптимальних 

пропорціях здійснення контролю за їх виконанням. 

Стимулююча (мотиваційна) функція підприємництва зводиться до формування  

стимулюючого (мотиваційного) механізму ефективного використання ресурсів з 

урахуванням досягнень науки, техніки, управління організації виробництва, а також до 

максимального задоволення потреб споживача. 

Появу терміна «підприємець» (від фр. enterpreneur - посередник) пов'язують з ім'ям 

англійського економіста Р.Кантільйома, який також вперше здійснив наукову 

інтерпретацію підприємництва як діяльності, пов'язаної з ризиком. 

           Поняття підприємництва розвивалось, змінюючись відповідно до конкретно-

історичних економічних і соціальних умов суспільства. Як слушно зазначає  Ю. Ф. 

Пачковський, еволюція поглядів на підприємництво і на роль особи підприємця в 

економічних і соціальних процесах, залежить від конкретно-історичних етапів розвитку 

суспільства, впроваджень досягнень науково-технічної революції в промисловість, 

культурних і політичних пріоритетів у соціумі. За такого підходу, світова історія розвитку 

підприємництва розглядається як така, що налічує декілька глобальних цілей і завдань, які 

періодично, поетапно змінювалися після свого здійснення. А отже, з ними змінювалося 

розуміння суті підприємництва. На початкових етапах розвитку світових продуктивних 

сил в епоху становлення капіталізму вся енергія підприємців (незалежно від національних 

ознак) була спрямована на створення нової технології виробництва, за допомогою якої 



можна було збільшити випуск і обсяг збуту продукції, захопити на якийсь час відповідний 

сектор чи сегмент ринку, а через нарощування масштабів виробництва - отримувати 

дедалі більшу масу прибутків. Цей етап розвитку підприємництва - це період первинного 

нагромадження капіталу, який пов'язаний також із вдалими операціями фінансистів, 

банкірів, інвесторів. Тут підприємець (особливо в XIX ст.) виступав як особа, яка 

переміщує ресурси із сфери з низькою у сферу з високою дохідністю. Там, де 

загострювалася конкурентна боротьба, зростала й активність щодо більш прибуткового 

розміщення капіталу.   

На наступному етапі, з початку XX cт. майже всюди основні цілі та завдання підприємців 

суттєво змінилися. Пріоритетні завдання вже полягали в тому, щоб розробити і 

вдосконалити механізми масового виробництва, зменшити витрати, знизити собівартість 

продукції, домігшись при цьому збільшення питомого продукту, рентабельності та 

конкурентноспроможності. За нових умов успіх підприємництва гарантувала низька ціна 

на продукцію, зростання кількості реалізованих товарів і маси прибутку. Не меншого 

значення як чинник економічного успіху набуває раціональна організація виробництва, 

зокрема в провідних галузях (транспорт, електротехніка, машинобудування, хімічна 

промисловість), а також модернізація традиційних галузей - текстильної, харчової. 

Характерною рисою підприємця при цьому уже називають досягнення значних 

результатів в управлінні виробництвом. Ситуація змінилася на початку 30-х років. У 

всьому промислово розвинутому світі вже спостерігався стан насичення попиту на 

споживчі та інші товари. У цей час в Америці, а потім у Західній Європі, заглядаючи у 

майбутнє, фірми перенесли пріоритети управління з виробництва на рекламу, добір 

споживачів, організацію збуту, просування продукції на ринках, на проблеми реалізації, а 

не власне виробництва.  

              Наступний етап починається від середини 50-х років, коли ринкова орієнтація 

фірм ще більше посилюється. Цей новий етап у зарубіжній економічній літературі з 

менеджменту отримав назву постіндустріальної епохи. Вступ до неї характеризувався 

досягненням нового, вищого рівня розвитку виробництва та добробуту населення у 

промислово розвинених країнах Заходу, забезпеченням задоволення потреб у головних 

умовах фізіологічного існування людини. Епоха масового збуту дозволила досягти 

комфорту та економічної безпеки існування. На цьому етапі розвитку підприємництва 

суттєво модифікується співвідношення між інтересами розвитку виробництва та збуту в 

системі управління. Сучасне підприємництво швидко адаптується до змін в 

навколишньому середовищі: у політиці, економіці, суспільстві, технологіях. Без цього 

підприємець не в змозі забезпечити своє майбутнє. Показником підприємницької 

діяльності є конкурентоздатність організації, а сама підприємницька 

поведінка характеризується як енергійна, ризикована, спрямована на максималізацію 



можливостей. 

              Як бачимо, на кожному з цих етапів є пріоритетною одна зі складових 

підприємницької діяльності. На першому - пріоритетною умовою розвитку є 

спрямованість на виробництво і пошуки нових технічних (технологічних) можливостей 

для досягнення бажаного результату. На другому етапі зростає питома вага нетрадиційних 

рішень у підприємництві з урахуванням новітніх досягнень у науково-технічній та 

економічній сферах. Подальший розвиток підприємництва - це врахування специфіки 

потреб споживачів продукції, послуг, а також більш диференційований підхід до 

людського чинника. Наступний етап знаменує собою зміщення акцентів на вдосконалення 

системи управління. Сучасний етап розвитку підприємництва передбачає врахування 

дедалі зростаючої кількості факторів (політичних, соціальних, етнічних, економічних, 

психологічних), що мають як безпосередній, так і опосередкований вплив на виробничі 

процеси. Найбільше цінується здатність підприємців адекватно реагувати на зміни, вміння 

їх передбачити. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Рушійні сили підприємництва 

2. Поняття «Економічна свобода» 

 

 

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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