
ОСНОВИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА

БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ



МЕТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА — ЗАДОВОЛЕННЯ
СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І ОДЕРЖАННЯ ПРИБУТКУ. ЩЕ
НЕЩОДАВНО ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ПІДПРИЄМСТВА
НАЗИВАЛОСЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ. АЛЕ 
СЬОГОДНІ, В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ, ВІДКИНУТИ, ЦЮ МЕТУ І СТАВИТИ ЄДИНОЮ
МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ МОЖЛИВОГО ПРИБУТКУ НЕ МОЖНА.



Сутністні ознаки
феномену

підприємництва

Ініціативість

Систематичність

Прибутковість

Ризикованість

Самостійність

Господарська
спрямованість

Результативінсть

Мотивованість

Інноваційність

Легітимність



РІЗНОМАНІТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КЛАСИФІКУЄТЬСЯ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ:

ПІДПРИЄМНИЦТВО

В залежності від
юридичного
оформлення

За формами
За

кількістю
власників

За розмірами

За характером діяльності, 
та місцем, яке займає

підприємець у процесі
задоволення інтересу

споживача

З
утворенням
юридичної

особт

Без
утворенням
юридичної

Приватне

Державне

Індивідуальне

Колективне

Мале

Середнє

Виробниче

Посередницьке

Фінансове



ОСНОВИ ЕТИКИ БІЗНЕСУ

Абсолютні
норми

Утилітаризм
Дотримання
прав людини

справедливість

В суспільстві
спиряються,як

правтло на
моральні засади

найбільш
поширеної

релігії

Означає етичний
принцип,що

полягає у
дотриманні

максимального
блага для
більшості

Етичний
принцип,націлений

на захист честі та
гідності

індивідума.Останнім
часом трактується

розширено та
охоплює захист

росли,тварин,землі,во
ди,повітря.Традиційні
права людини-права

на таємницю на
відкрите

висловлювання
власної

думки,свободи совісті
і т.д.

Принцип прийняття
етичних рішень у

підприємництві,який
базується на

забезпечення рівних
прав при розподілі
відповідальності та

благ



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ ТА ПЕРСОНАЛУ

Дискриманація
персоналу

Забезпечення
належних умов

праці

Забезпечення належної
оплати праці

Дискриминація (в
соціальному та
економічному

розумінні)

Соціальні
меншини

(в соціальному та
економічному

розумінні)

Обмеження можливостей індивіда, що
пов’язані з такими його особливостями, 

від яких не залежить здатність до
діяльності

Категорії людей, які зазнають дискримінації
та до яких негативно відноситься

суспільство



НОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Венчурне підприємство (венчур) — це, як правило, мале підприємство, яке спеціалізується на наукових дослідженнях, інженерних

розробках, створенні та впровадження нововведень і пов'язане з високим ступенем ризику.

• Інжиніринг - надання на комерційній основі різних інженерно- консультаційних послуг виробничого, комерційного, науково- технічного

характеру.

• Лізинг – це різновид підприємницької діяльності, за якої одна особа (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні

(лізингоодержувачеві) майно у користування на певний строк. За це лізингоодержувач сплачує своєму контрагенту лізингові платежі.

• Технопарк -це територіально відокремлений комплекс, заснований на базі провідного університету, що включає в себе наукові установи, 

промислові підприємства, інформаційні, сервісні та виставкові комплекси, комфортні житлово-побутові умови. Створення технопарків має

за мету комерціалізацію науково-технічної діяльності.

• Торговельна мережа -це два і більше магазинів, які продають товари аналогічного асортименту під єдиним загальним контролем і мають

спільну службу постачання

• Франчайзинг –надання невеликій фірмі,яка є самостійоню юридичною особою,великою фірмою права діяти під ії торговельною маркою.





БІЗНЕС ПЛАН ДАЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

• Що робити?

• Оцінка сучасного стану підприємтсва.

• Напрямок розвитку (бажаний стан).

• Способи досягнення мети.

• Оцінка витрат ресурсів і фінансових результатів.


