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 ПЕРЕДМОВА 
 

 
Сучасний розвиток ринкового середовища світу здійснюється 

широкими темпами. Рушійною силою даного процесу є – 
підприємництво, яке набуло глобального значення і проникло  
у куточки кожної держави. Його розвиток є основною передумовою 
формування економіки країни, ВВП, експортного потенціалу, 
матеріального збагачення держави та рівня життя населення. 

Становлення підприємницької діяльності України є своєрідним 
індикатором характеру змін у зовнішньому середовищі, так як має 
свою динаміку та період становлення.  

Історія розвитку українського підприємництва вказує на 
складний та тривалий шлях становлення, який сформувався 
завдяки любові до своєї праці та країни. Головним суб’єктом 
господарювання, в усі періоди, була людина, зі своєю історією, 
культурою, менталітетом та освітою. 

Навчальний посібник «Основи підприємницької діяльності» 
складається з трьох розділів. У виданні автори врахували зміни, що 
нині відбулися у практиці господарювання підприємств – подано 
сучасні критерії оцінки ризиків; особливості оподаткування 
фізичних осіб – підприємців; детально висвітлено питання 
ліцензування та патентування в підприємницькому середовищі 
тощо.  

Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю, що 
включає тестові  завдання, ситуаційні вправи, контрольні питання. 
Широко використовується ілюстративний матеріал – рисунки, 
схеми, таблиці з пояснювальним текстом, що дозволяє підвищити 
наочність, доступність і глибину освоєння навчального матеріалу. 

Структура навчального посібника надасть змогу здобувачам 
освіти, не лише опанувати теоретичні основи дисципліни, а й набути 
практичних навичок, необхідних для економічного обґрунтування 
управлінських рішень на рівні суб’єктів господарювання. Значний 
масив нормативно-правових актів дозволить більш якісно 
підготуватися до започаткування власної справи. 

Головна ідея посібника полягає в ознайомленні з першими 
кроками майбутнього підприємця: від втілення ідеї бізнесу до 
механізму його реєстрації та ведення. 

Навчальний посібник «Основи підприємницької діяльності» 
адресовано як здобувачам освіти за економічними спеціальностями, 
які цікавляться механізмом створення власної справи, так  
і керівникам, і власникам фірм. Він також буде корисним слухачам 
центрів перепідготовки й підвищення кваліфікації.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
ТЕМА 1.1 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
1.1.1 Історія виникнення підприємництва в світі 
1.1.2 Процес становлення та розвитку підприємництва  

в Україні 
1.1.3 Відомі підприємці України ХІХ ст. 
1.1.4 Вітчизняні підприємці сучасності 
 
1.1.1 Історія виникнення підприємництва у світі 
 
Підприємництво, як самостійна, ініціативна, господарська 

діяльність має свою динаміку та історію розвитку. Особливі 
властивості підприємливості, прослідковуються ще за часів 
первіснообщинного ладу.  

Розглядаючи історію людства, визначено, що першою формою 
господарювання – було натуральне виробництво. Примітивне 
збиральництво та мисливство стало результатом діяльності не лише 
задоволення основних фізіологічних потреб, а й сприяло розвитку 
підприємницької активності, за рахунок обміну надлишків 
продуктів харчування та знарядь праці. На заміну натуральній 
формі господарства поступово прийшла товарна, яка тривалий час 
існувала поряд (табл. 1.1.1) [1]. 
 

Таблиця 1.1.1 – Порівняльна характеристика натурального 
та товарного виробництв 

Ознаки Натуральне виробництво Товарне виробництво 

Мета 
виробництва 

Продукти праці 
призначаються для 

задоволення власних потреб 

Продукти праці виробляються 
для задоволення суспільних 

потреб 
Праця Універсальна Суспільний поділ праці 

Зв’язки між 
господарюючими 

суб’єктами 
Відсутні Відбуваються шляхом обміну 

Зв’язок між 
виробництвом  
і споживанням 

Прямий: виробництво – 
споживання 

Опосередкований: 
виробництво-обмін-

споживання 

Власність Відносини власності 
нерозвинені 

Приватна власність на 
результати праці 
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У період з 3500 р. до н.е. до 1200 р. до н.е. спостерігається 
бурхливий розквіт комерції. Ассірійська та Вавилонська культури 
дали світу торгівлю, позичковий відсоток, земельну оренду  
і культуру приватного підприємництва. Одним із перших документів 
світу, який сприяв розвитку підприємницької діяльності був «Закон 
XII таблиць», прийнятий у V ст. до н. е. правителями та юристами 
рабовласницького Риму [2]. 

В епоху Середньовіччя, відбулися значні зміни в економіці, 
перетворивши господарську систему з натурально-феодальної  
у ринково-підприємницькі відносини.  

Від другої половини ХVIII ст. до ХІХ ст. н.е. підприємницьку 
активність можна пов’язати з «промисловою революцією».  
Її характерною рисою стало стрімке зростання продуктивних сил на 
базі машинної індустрії. 

Науково-технічний розвиток набрав обертів у 40–50 роки ХХ ст. 
Докорінна перебудова технічних основ матеріального виробництва 
відбулася на базі становлення науки, як провідного фактору 
виробництва. 

На сьогодні, відповідно до Господарського кодексу України, 
підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку [3]. 

Найбільш змістовні трактування категорії «підприємництво» 
наведено в табл. 1.1.2 [1]. 

 
Таблиця 1.1.2 – Еволюція поняття «підприємництво» 

Дата Автор Зміст визначення 

1725 Р. Кантільон Підприємництво – це економічна функція особливого 
роду, важливою ознакою якої є ризик 

1830 Ж.-Б. Сей Підприємництво – це раціональна комбінація факторів 
виробництва в конкретному ринковому просторі  

1910 М. Вебер Підприємницька діяльність – це отримання 
максимального прибутку від вкладених коштів і зусиль 

1911 Й. Шумпетер Головне в підприємництві не право власності, а 
інноваційна діяльність 

1990 К. Макконел Підприємництво – особливий вид діяльності, в основі 
якого лежить ряд неодмінних умов і вимог 

2002 С. Варналій 

Підприємництво – особливий тип господарювання, в 
якому підприємець на інноваційній основі раціонально 
поєднує фактори виробництва з метою одержання 
«підприємницького доходу» 

 
У науковий обіг поняття «підприємець» увів англійський 

економіст Р. Кантільйон на початку XVIII ст. Підприємцями він 
вважав людей з нефіксованими доходами – ремісників, селян, тобто 
тих, хто вів економічну діяльність в умовах нестабільності. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вченим було визначено, що готовність до ризику – є основною 
рисою підприємця. Його прагнення – отримати високий прибуток, 
повинно спонукати до сумлінної праці та застосування власних 
творчих здібностей.  

Підприємець відповідно до Господарського кодексу України – це 
суб’єкт, який поєднує в собі новаторські та комерційні здібності для 
пошуку та розвитку нових видів і методів виробництва [3]. 

Найбільш змістовні трактування категорії «підприємець» 
наведено в табл. 1.1.3 [1].  

 
Таблиця 1.1.3 – Еволюція поняття «підприємець» 

Дата Автор Зміст визначення 

1723 Загальний словник 
комерції, Париж 

Підприємець – фізична особа, що бере на себе 
відповідальність за виробництво продукції 

1725 Р. Кантільйон 
Підприємець – фізична особа, що задовольняє свої 
потреби за умов невизначеності та свій дохід 
вважає платою за ризик 

1770 А. Тюрго Підприємець – людина, яка повинна володіти як 
інформацією так і капіталом 

1776 А. Сміт 
Основна функція підприємця – управління та 
організація виробництвом у рамках звичайної 
господарської діяльності 

1797 К. Бодо 

Підприємець повинен володіти інтелектуальними 
здібностями та інформаціє, нести відповідальність 
за започатковану справу, планувати, 
контролювати, організовувати і володіти 
підприємством 

1876 Ф. Уокер Підприємець – особа, яка отримує прибуток 
завдяки своїм організаторським здібностям 

 
Від звичайної людини, підприємець відрізняється способом 

мислення. Він активний, відповідальний та орієнтований на 
результат. Люди з таким типом мислення діють рішуче та ніколи не 
припиняють розпочату справу. Для реалізації власних ідей беруть 
ініціативу в свої руки, а саме головне – відповідальність за себе та 
свої вчинки. 

Характерні ознаки підприємця було влучно визначено відомим 
американським економістом Й. Шумпетером (рис. 1.1.1). 

 

 
Рисунок 1.1.1 – Характерні ознаки підприємця 

Ознаки підприємця 

Виготовлення нових 
благ 

Прагнення до 
освоєння нового 

ринку збуту 

Здійснення 
організації 

виробництва 

Використання 
нових видів 
сировини 
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1.1.2 Процес становлення та розвитку підприємництва  
в Україні 
 

Підприємництво в українському народі закладено генетично. 
Вітчизняна підприємницька діяльність має доволі цікавий та довгий 
шлях. 

Антична епоха 
Корінне населення Надчорномор’я (сучасна територія півдня 

України) проявляло підприємницьку ініціативу із сусідніми 
племенами прибережної смуги Азовського та Чорного морів, за 
рахунок технологій ремесла та торгівлі. 

Середньовіччя  
В часи панування натурального 

господарства, українське підприємництво, 
як і в усьому світі, було започатковане 
купцями та лихварями. За часів 
літописного князя Рюрика воно стало 
передумовою становлення торгового 
підприємництва. 

Позитивними чинниками, які сприяли 
розвитку підприємницької діяльності в 
Київській Русі, стали формування 
грошової системи та Статут великого 
київського князя – Володимира Мономаха, 
розміщений в збірнику стародавнього 
руського права «Руська правда». Адже 
саме в ньому було визначено правове поле 
для торгівлі та підприємництва.                     Володимир Мономах 

Високий рівень економічної і військової могутності держави був 
забезпечений зовнішньою торгівлею. 

Зовнішня торгівля – одне з давніх занять людини, яке враховує 
процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима однієї 
країни з іншими [3].  

Її виникнення спонукало до товарно-грошових відносин та було 
передумовою становлення торгового підприємництва на українській 
землі. Укорінившись на територіях Дніпра, Київська Русь налагодила 
стійкі зовнішньоторговельні відносини із Багдадом, Візантією, 
Персією, країнами Середземномор’я, Середньої Азії та Європи.  

Жвава торгівля велася між українськими купцями та 
іноземними торговцями, яких приваблював заможний люд Київської 
Русі та традиційні багатства української землі – мед, віск, льон, 
хутра, вироби із міді та заліза. В свою чергу, іноземці привозили 
коштовні камені, шовк, благородні метали, предмети розкоші та 
невідомі породи домашніх тварин.  

У XII столітті почали формуватися торгові центри та купецькі 
об’єднання. Підприємництво із зовнішньоекономічної сфери 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

поступово почало упроваджуватися у внутрішньогосподарські 
відносини, спочатку в торговельні, а потім і виробничі. 

Литовсько-Руська доба 
З появою гільдій та мануфактур у ХIV – ХVІ ст. розпочалася нова 

епоха для розвитку українського підприємництва. Розвиток міст 
створював сприятливі умови для підприємництва із часів 
запровадження магдебурзького права [4].  

Його суть полягала у звільненні від юрисдикції урядової 
адміністрації (воєвод, феодалів) та місту надавалася можливість 
самоврядування на корпоративній основі. Міщани отримали право 
володіти земельною власністю та право на вільну торгівлю. 

Після об’єднання Великого князівства Литовського та Польського 
королівства в Річ Посполиту, відбулося покріпачення українців.  

Козацька доба 
Національна революція 1648–1676 рр. сприяла новому витку 

економічних процесів в Україні, не зважаючи на занепад 
продуктивних сил унаслідок війн.  

У ХVI – XIX століттях представниками українського купецтва 
стають чумаки, які на волах вирушали до Чорного і Азовського морів 
за сіллю і рибою. Вони стали прообразом сучасного підприємця.  
Їм були притаманні такі якості, як:  

 грамотність; 
 ініціативність; 
 пізнання нового; 
 вміння постояти за себе; 
 отримання прибутку. 
В розвиток торговельного підприємництва вагомий внесок 

внесли ярмарки, так як вони налагоджували партнерські зв’язки 
між покупцями і продавцями та були місцем розваг.  

Ярмарок – це тимчасовий періодичний захід, в рамках якого 
продавці демонструють і реалізовують товар споживачам [5].  

З ХІV ст. до ХІХ ст. ярмарки в Україні потужно розвивались, але 
позбулися свого колишнього значення через: 

 річну періодичність товарообігу; 
 ізольованість місцевих ринків; 
 слабкий вплив на формування спільного ринку в країні; 
 значні транспортні витрати. 
Підприємництво в добу індустріального суспільства 
Скасування кріпосного права 1861 р. сприяло подальшому 

розвитку: 
 бірж; 
 земельних банків; 
 торгових домів; 
 великих підприємств на акційній основі; 
 дрібних торгових точок ремісників та торговців. 
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В другій половині XIX ст. Україна встала на шлях 
капіталістичного розвитку та дала розвиток новій формі торгового 
підприємництва – біржовій торгівлі.  

Більшовицький період 
Підприємницька діяльність в Україні була призупинена через 

заборону приватної власності на засоби виробництва в 1917 р. 
Комуністичний устрій:  

 трансформував торгівлю в систему обміну: 
 націоналізував землі, банки, об’єкти промисловості, транспорт; 
 заборонив вільний ринок.  
Згортання непу наприкінці 1920-х рр. зумовило 

унеможливлення підприємництва як економічної діяльності та 
еміграцію підприємців. 

Новий виток у становленні підприємництва України був 
зумовлений двома причинами: 

 відмінити існуюче обмеження в законодавстві; 
 сформувати правове поле, яке стимулювало б розвиток 

підприємництва. 
Підприємництво в незалежній Україні 
Історія інституту бізнесу в незалежній Україні розпочалася з 

приватизації та зняття законодавчих обмежень на підприємницьку 
діяльність. 26 лютого 1991 р. Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про підприємництво» [6], який визначав 
головні правові та соціально-економічні базиси, щодо прав та свобод 
підприємців.  

В 2004 р. набув чинності головний Закон України у сфері 
господарювання – Господарський кодекс (рис. 1.1.2) [3]. 

 

Рисунок 1.1.2 – Структура Господарського кодексу України 
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