
Лекція №1 

Тема: Економічна суть, особливості організації та розвитку підприємництва 

План 

1. Поняття і роль підприємництва в сучасних умовах. 

2. Об'єкти та суб'єкти підприємництва. 

3. Предмет, метод і завдання дисципліни. 

4. Рушійні сили, стратегія і тактика підприємництва. 

1. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо 

комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. 

З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно 

виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних 

правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій 

різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі 

(комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і 

непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним 

фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності 

називають підприємствами. 

Підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

Роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни полягає у 

тому, що: 

- підприємництво впливає на структурну перебудову в економіці, 

збільшення обсягів виробництва і надання послуг, інвестиційної діяльності та на 

формування інфраструктури бізнесу; 

- підприємництво сприяє розвитку перспективних напрямків господарської 

діяльності, здійсненню інноваційних процесів, швидшому оновленню техніко-

технологічної бази і номенклатури продукції; 

- розвиток підприємництва створює сприятливе середовище для 

конкуренції; 

- підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної 

праці, сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів. У більшості 

випадків особистості, котрі мають власний бізнес і завдяки цьому сильніші 

спонукальні мотиви, більше зацікавлені в якісній і продуктивній праці, ніж 

наймані працівники; 

- створює нові робочі місця, проводить благодійну діяльність. 

Отже, підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві 

країни, прискорюючи рух економіки шляхом підвищення ефективності та 

постійного оновлення. Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріально 

розвинутих країн з ринковою економікою соціального спрямування незаперечно 

підтверджує, що підприємництво - необхідна умова досягнення економічного 

зростання. 

Важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, 

має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий 



рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак (марку) у 

вигляді певного терміна, символу, малюнка або комбінації таких. Фірмовий знак 

(марка) служить для ідентифікації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх 

відокремлення на ринку від продукції (послуг) конкурентів. 

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та 

функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) мету підприємства, 

тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці заведено 

називати місією. Здебільшого місією сучасного підприємства (фірми) вважають 

виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання 

максимально можливого прибутку. 

У практиці господарювання кожне підприємство (фірма), що є складною 

виробничо-економічною системою, здійснює багато видів діяльності, котрі за 

ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрямки . 

 
 Взаємоузгоджені головні напрямки діяльності  

підприємств(фірм)- продуцентів  

2.Елементами господарських, як і будь-яких інших правовідносин, є їх зміст 

(матеріальний та юридичний), суб’єкти та об’єкти. 

Матеріальний зміст господарських відносин становить власне господарська 

діяльність у всій її різноманітності. Юридичний зміст господарських відносин — 

це права та обов’язки суб’єктів господарювання, які виникають у них у процесі 

здійснення зазначеної діяльності. 

Різноманітний характер господарських відносин зумовлює існування досить 

широкого кола їх учасників. До учасників відносин у сфері господарювання 

належать суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, громадські та 

інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 

відносин власності.  

Суб’єктами господарювання, або суб’єктами господарського права, є 

юридичні або фізичні особи, які на основі юридично відокремленого майна 

безпосередньо здійснюють передбачену законодавством та їх статутом 

господарську діяльність і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах цього майна. 

Ознаками суб’єкта господарського права є наявність: 1) певної 

організаційно-правової форми, в якій здійснюється господарська чи управлінська 



діяльність; 2) юридично відокремленого та закріпленого за суб’єктом майна 

(основні фонди, обігові кошти тощо) через прийняття установчих документів, 

самостійний баланс, відкриття рахунків у банках; 3) господарської правосуб’єкт-

ності, тобто можливості набувати від свого імені майнових та особистих 

немайнових прав, виконувати зобов’язання, виступати в судових органах. 

Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на 

основі прав: власності; господарського відання; оперативного управління; 

оперативно-господарського використання майна. 

Основна класифікація суб’єктів господарського права може бути здійснена 

за змістом їх діяльності. За цим критерієм розрізняють такі види суб’єктів 

господарювання: а) господарські організації — підприємства та об’єднання 

підприємств, а також інші організації, передбачені Господарським кодексом 

України, що утворені для здійснення господарської діяльності та зареєстровані в 

установленому порядку як суб’єкти господарювання; б) фінансові та 

посередницькі установи; в) органи державної виконавчої влади, що здійснюють 

управління у сфері економіки; г) громадяни України та інші громадяни, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як 

підприємці; ґ) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських 

організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської 

діяльності. 

Суб'єкти підприємництва у своїй діяльності дотримуються певних 

принципів, тобто основоположних фундаментальних ідей, відповідно до яких ця 

діяльність здійснюється. Законодавством України передбачено, що 

підприємництво базується на таких принципах: 

- вільний вибір видів діяльності; 

- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької 

діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і 

споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до 

законодавства; 

- вільний найм працівників; 

- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, 

природних та інших ресурсів, якщо це не заборонено або не обмежено 

законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 

платежів, установлених законодавством; 

- самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою зовнішньо-

економічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому 

частки валютного виторгу на свій розсуд. 

Об'єктом підприємництва є певний вид виробничої і невиробничої 

діяльності. Це можуть бути промислове, сільськогосподарське або інше 

виробництво, торгівля в усіх її формах, посередництво, виконання певних робіт, 

інноваційна справа, операції з грошовими коштами або цінними паперами. 

Результат такої діяльності матеріалізується у вигляді продукції, наданих послуг, 

виконаних робіт, інформації. 



3. Предметом вивчення курсу є підприємницька діяльність фірми, 

підприємства, організації. Це вивчення комплексної системи підприємницької 

діяльності і способів досягнення успіхів у підприємництві,  збереження 

інтелектуального потенціалу та виходу економіки України з тривалого кризового 

стану. 

Мета вивчення дисципліни: отримання студентами базових знань із питань 

організації і функціонування підприємницької діяльності, її менеджменту та 

державного регулювання - складових основ підприємництва в умовах ринкових 

економічних відносин.  

Завдання вивчення дисципліни - обґрунтування послідовних кроків у 

підприємницькій діяльності - від розроблення маркетингової стратегії під час 

заснування власного підприємства до виявлення й використання факторів 

процвітання фірми; від інвестиційного задуму до форм його фактичного втілення 

в умовах ринкового середовища. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

зміст основних проблем підприємницької діяльності; 

концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування 

ринку; 

методи організації підприємницької й управлінської діяльності; 

методику оцінки ефективності діяльності підприємства-підприємницького 

бізнесу. 

4. Актуальною проблемою будь-якого сучасного підприємства є 

формування стійких довгострокових конкурентних переваг на ринку і 

підтримання їх у перспективі за рахунок професійного стратегічного управління 

підприємством і використання ефективних інструментів як при розробці 

стратегій, так і при їх реалізації. Стратегія підприємства визначає концепцію 

досягнення ним успіху, однак вірно обрана стратегія розвитку – це лише частина 

потенційного успіху.  

Не менш важливим є ефективна реалізація розробленої стратегії, якою часто 

нехтують, вважаючи, що успіх вже повинен бути закладений у вірно обраній 

стратегії, хоча на практиці це не завжди так. Реалізація стратегії підприємства 

знаходить своє відображення у його тактиці, розробленій на найближчу 

перспективу. І якщо питання розробки стратегій дуже добре пророблені, то 

питанням розробки і реалізації тактики такої уваги в літературі не приділяється.  

Існує два основних підходи до визначення сутності тактики. Найчастіше під 

тактикою розуміються поточні плани з реалізації стратегії, короткострокові 

стратегії, дії з реалізації стратегій, тобто те, що слід зробити для їх реалізації. З 

іншого боку, тактикою також є сукупність засобів, прийомів і методів досягнення 

цілей у конкретних умовах, тобто те, як реалізуються стратегії, за допомогою яких 

методів вони здійснюються. Обидва ці аспекти є важливими і невід’ємними 

елементами розгляду тактики.   

Отже, під тактикою підприємства пропонується розуміти сукупність 

короткострокових дій, практичних методів і прийомів менеджменту, що 

використовуються для реалізації стратегій підприємства. 



В кожному підприємстві на різних рівнях управління використовуються 

свої особливі стратегії, всі вони побудовані за ієрархічним принципом: від 

корпоративної (загальної) до функціональної. Слід відмітити, що стратегія і 

тактика підприємства мають ряд принципових відмінностей: 

  стратегія має справу з найбільш важливими питаннями, а тактика займається 

деталями; 

  стратегія підприємства визначає загальний напрямок розвитку підприємства, а 

тактика – дії, необхідні для досягнення цілей і реалізації стратегій;  

 стратегія підприємства носить концептуальний характер, а тактичні заходи з її 

реалізації – організаційний; 

 стратегія відображає, як досягати цілі підприємства, а тактика – як 

використовувати сили підприємства, його потенціал в процесі реалізації 

стратегій.  

Враховуючи той факт, що будь-яка стратегія підприємства може бути 

представлена у вигляді запланованої та реактивної частини, тактика також 

включатиме відповідні дії. Іншим її структурним елементом будуть практичні 

методи і прийоми управління, що використовуються для реалізації стратегій і 

проведення відповідних їм змін. 

Узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду дозволило виділити 

такі основні властивості тактики: 

1. Короткостроковий характер діяльності: дії плануються на більш 

короткий термін, результати від їх реалізації можна відчути у плановому періоді.  

2. Реактивність: в процесі реалізації стратегій підприємство постійно 

відстежує зміни, що відбуваються у середовищі його діяльності і застосовує 

тактичні заходи для пристосування до них. 

3. Відносність: стратегії функціонального рівня (маркетингова, виробнича, 

кадрова, фінансова, інноваційна та ін.) виступають тактикою по відношенню до 

стратегій більш високого рівня (корпоративної та бізнес-стратегій), а для 

підрозділів, у яких функціональні стратегії розроблялися, вони виступають саме 

стратегіями і вимагають розробки відповідних тактичних заходів з їх реалізації. 

4. Конкретність: тактика представляється у вигляді конкретних дій і 

заходів, на відміну від стратегії, що відображає узагальнену модель поведінки на 

ринку у довгостроковій перспективі. 

5. Практична спрямованість: тактика спрямована на досягнення реальних 

результатів. 

6. Адаптивність методів і прийомів менеджменту: засоби, за допомогою 

яких реалізуються стратегії і проводяться відповідні зміни, постійно змінюються з 

урахуванням ситуації, у якій вони застосовуються, обирається найкраща для даної 

ситуації тактика, що може призвести до необхідного результату.    

Таким чином, тактика – це все те, за допомогою чого реалізується стратегія 

підприємства. Тактика розробляється на основі стратегії підприємства 

менеджерами середньої ланки управління, призначена для реалізації стратегії і 

дозволяє її коригувати в процесі виконання. 


