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Тема: Сутність і функції підприємницької діяльності. Види підприємницької 

діяльності. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з сутністю поняття «підприємницька діяльність», 

охарактеризувати її функції; вивчити види підприємницької діяльності 

 

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

здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових 

якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси й підприємництво – це тип господарської 

поведінки підприємців з організації розробок виробництва і реалізації благ з метою отримання 

прибутку і соціального ефекту. 

Разом із тим, слід зазначити, що підприємництво – це не будь-яка господарська діяльність, 

це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими відчутними ознаками. 

По-перше, це самостійна діяльність, діяльність «за свій рахунок». Основою 

підприємницької діяльності є власність підприємця. 

По-друге, це ініціативна, творча діяльність. В основі здійснення підприємницької 

діяльності лежить власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. 

По-третє, це систематична діяльність. Підприємницька діяльність має бути постійною, 

пов'язаною з відтворювальним процесом і обов'язково офіційно зареєстрованою. 

По-четверте, це діяльність, яка здійснюється на власний ризик. Підприємницька діяльність 

здійснюється під власну економічну (майнову) відповідальність. 

По-п'яте, метою цієї діяльності є одержання прибутку або власного доходу. 

Отже, 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. 

Не треба ототожнювати поняття «підприємництво» та «підприємливість». 

Підприємливість – це здатність людини (особистості) до самостійних, неординарних, 

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

означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як показує світовий досвід, лише 5-8 % 

населення 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 у сприянні генеруванню та реалізації 

нових комерційних ідей, у здійсненні техніко-

економічних, наукових розробок, проектів, що 

пов'язані з господарським ризиком. 

Ресурсна функція підприємництва передбачає 

мобілізацію на добровільних засадах 

матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів. 

Організаційна функція підприємництва полягає у безпосередній організації виробництва, збуту, 

рекламі 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 і організації 

виробництва, а також до максимального 

задоволення потреб споживача. 

Також до функцій підприємництва 

можна віднести: 
Новаторська функція – сприяння процесу 

продукування нових ідей (технічних, 

організаційних, управлінських та ін.), 

здійснення дослідно-конструкторських 

розробок, створення нових товарів і 

надання нових послуг тощо. 

Господарська функція – найефективніше 

використання трудових, матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних та 

інформаційних ресурсів. 

Соціальна функція – виготовлення 

товарів і послуг, необхідних суспільству, 

відповідно до головної мети, вимог дії основного економічного закону. 

Особистісна функція – самореалізація власної мети підприємця, отримання задоволення від 

своєї роботи. Так, внаслідок опитування дрібних компаній Великобританії з’ясувалося, що 

переважна більшість їх (понад 80%) головним стимулом своєї підприємницької діяльності 

вважає не Особисте збагачення, а можливість відчути себе незалежним і мати задоволення від 

власної праці. 

Особистісні чинники підприємництва – особиста власність, фізичні, розумові здібності, 

знання і досвід, становище в суспільстві, права тощо. 

Основними завданнями, які необхідно вирішити на початку підприємницької діяльності, є: 

 вибір сфери та масштабів діяльності; 

 вибір місця розташування підприємства, компанії; 

 вибір форм підприємницької діяльності та назви фірми; 

 фінансування та інвестування. 

Підприємництво – один з важливих чинників соціально-економічного прогресу. Тому 

суспільство зацікавлене в цивілізованому підприємництві, яке повинне мати правову підтримку у 

таких основних формах: 

1) надання свободи підприємницької діяльності; 

  2) надання підприємцю статусу комерсанта; 

3) створення умов для відкриття і реєстрації 

підприємства. 

Розрізняють три види підприємницької 

діяльності: виробничу, комерційну і 

фінансову. 

Виробниче підприємництво передбачає: 

визначення виду виробничої діяльності та 

номенклатури асортименту продукції (товарів, 

робіт, послуг), яку буде виробляти 

підприємець. Підприємство може існувати 

доти, доки має споживачів об’єктів своєї 

господарської діяльності; виявлення потреби у 

товарах, необхідних потенційному споживачеві (маркетингова діяльність); оформлення 

контракту між підприємцем і покупцем товару; здійснення самого виробництва товарів і послуг. 

Все необхідне для виробництва (засоби праці, сировина і матеріали, інформація) підприємець 

придбає самостійно. З огляду на це підприємець повинен вміти визначати основні виробничі 

операції, машини та устаткування, сировину, матеріали та комплектуючі вироби, виробничі та 

невиробничі приміщення, необхідні для здійснення господарської діяльності; залучення до своєї 

діяльності сторонніх організацій та осіб, якщо окремі роботи підприємець не здатний виконати 

своїми силами. 



Фінансовий результат виробничого підприємництва характеризують прибуток і 

рентабельність виробництва продукції (відношення прибутку до затрат виробництва). Чим 

успішніше працює підприємство, тим вищі ці показники. 

Суть комерційної діяльності становлять торгово-обмінні операції з купівлі-продажу 

(перепродажу) товарів при кругообігу ресурсів: ресурси для господарської діяльності – товар – 

продаж – валовий дохід – фінансовий результат. 

Схема комерційного підприємництва аналогічна схемі виробничої підприємницької 

діяльності. Відмінність полягає у відсутності в комерційному підприємництві виробництва по 

випуску продукції та необхідності в зв’язку з цим забезпечувати це підприємство сировиною. 

Комерційній підприємницькій діяльності передує аналіз ринку, на основі якого визначаються 

обсяг і ціна товару, що закуповується, обсяг і ціна реалізації цього товару. Остання має бути 

вищою за купівельну ціну. 

Комерційна діяльність передбачає: добір кадрів, здатних виконувати операції придбання, 

транспортування, продажу товарів та інші торгово-посередницькі послуги; придбання товарів 

для наступного їх продажу; будівництво, оренду або придбання складських приміщень та 

торгових точок для зберігання та продажу товарів; залучення сторонніх організацій для 

виконання посередницьких робіт; фінансування підприємства для придбання товарів; збирання 

необхідної інформації для визначення постачальників (продавців) і покупців; продаж товарів 

покупцеві. 

Об’єктом фінансової діяльності є процес господарювання з купівлі-продажу грошей, 

валюти, цінних паперів та обслуговування розрахункових операцій при кругообігу ресурсів: 

ресурси для господарської діяльності – придбання фінансових ресурсів – продаж – валовий дохід 

– фінансовий результат. 

Схема фінансової діяльності аналогічна комерційній. Підприємець виступає як продавець 

фінансового товару або дає його в борг за певну плату. Грошова виручка від продажу 

фінансового товару використовується для покриття витрат і отримання прибутку. 

Під звичайною діяльністю мають на увазі будь-яку діяльність підприємства, а також операції, 

які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. 

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної 

діяльності, не відбуваються часто або регулярно та не передбачаються підприємцем. Це – 

стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії, експропріація приватної власності державою тощо. 

Одні й ті ж події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними для 

іншого. 

Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу (фінансову й 

інвестиційну). 

 
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, 

що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. 

До основної діяльності відносять операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують 

основну частку його доходу. 

Інша операційна діяльність включає реалізацію виробничих запасів, оперативну оренду 

активів тощо. 



Підприємницька діяльність може здійснюватись лише за умови державної реєстрації 

суб’єктів господарювання. 

Держава здійснює регулювання окремих видів підприємництва шляхом ліцензування та 

обмеження окремих видів підприємницької діяльності для певних організаційних форм 

господарювання. 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його  та письмово дати 

відповідь на наступні питання: 

1.Написати та вивчити наступні визначення: рентабельність, прибуток, ліцензування, 

цінні папери.  

2. Якими на Вашу думку якостями повинен володіти починаючий підприємець?  

 

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

