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Підприємництво практично знаходиться в основі діяльності будь-

якого підприємства. В ринкових умовах підприємництво розцінюється як 
«сучасна форма господарювання». Підприємництво у Франції на початку 
XVII сторіччя означало діяльність незалежного самостійного підприємця 
(ремісники, фермери, купці) як індивідуального виробника й власника, ді-
яльність якого пов’язана з певним ризиком. Далі, наприкінці XIX сторіччя 
з’явився другий напрямок у розвитку. Він означав, що підприємець не 
обов’язково власник (після появи системи кредитування), тобто основним 
капіталом підприємництва стають не гроші, не засоби та предмети праці, а 
господарчій талант, уява про суспільні потреби споживачів, знання психо-
логії споживача. Як раз ці якості підприємця забезпечували очікуваний до-
ход (прибуток), намітилось наближення поняття «підприємництво» до по-
няття «менеджмент». Разом с цим між ними була суттєва різниця. 

Підприємець – самостійний суб’єкт ринку, який діє на свій страх та 
ризик [2, 117]. Менеджер – найманий службовець, який організує виконан-
ня завдань, поставлених підприємцем. Менеджер, як правило, не несе май-
нової відповідальності за свої дії [3, 67]. 

Підприємництво – самостійна, ініціативна господарчо-фінансова ді-
яльність громадян, спрямована на отримання доходів (прибутків), здійсню-
ється від свого імені, на свій власний ризик та під особисту майнову відпо-
відальність, або від імені та під майнову відповідальність юридичної особи 
– підприємства (організації) [2, 69]. Підприємництво – як особливий вид 
діяльності характеризується наступними ознаками:  

− свобода вибору напрямків та методів діяльності;  
− наявність постійного ризику;  
− орієнтація на досягнення комерційних успіхів;  
− інноваційний характер діяльності.  
У вітчизняній економічній теорії С.Ф. Покропивний пропонує на-

ступну типологію професійного підприємництва. Підприємництво – як фо-
рма ініціативної діяльності з ціллю отримання прибутку – здійснюється у 
трьох основних видах або їх комбінації: 1-й вид підприємницької діяльнос-
ті -здійснення виробництва товару, робіт, послуг – виробнича діяльність. 2-
й вид – виконання посередницьких функцій (переміщення товару, торгівля 
та ін.). 3-й вид – комбінований – підприємництво у фінансовій сфері [1, 
218]. 

З вище сказано можна зробити висновок, що підприємницька діяль-
ність людини є головною умовою її виживання і задоволення особистих 
потреб та потреб членів її родини. У кожнім періоді розвитку людства під-



приємництво мало свої особливості функціонування, які визначають його 
ефективність. 

В умовах ринкової економіки в регіонах України особливого значен-
ня набуває посилення підприємництва, здійснюваного на системній основі. 
Його ефективне функціонування забезпечується сукупністю правових за-
конів, що враховують об’єктивний розвиток підприємництва як основи 
економічного розвитку суспільства. При цьому, поле підприємницької дія-
льності людини поза залежністю від її приналежності до соціально-
економічної системи того чи іншого рівня пронизують її потреби і відпові-
дне її споживання результатів своєї діяльності. 
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