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У статті узагальнено наукові погляди на 
теорію підприємництва, розкрито процес 
дослідження та опису терміна «підприємни-
цтво». Підприємництво характеризувалось 
науковцями з боку економіки, менеджменту 
та адміністрування, соціології, психології, 
економічної та культурної антропології, біз-
нес-історії, стратегії, маркетингу, фінансів 
та географії тощо. Різноманітність підхо-
дів до дослідження створила більше вісім-
десяти теорій підприємництва, які було 
зведено та охарактеризовано. У роботі, 
крім закордонного досвіду дослідження під-
приємництва, велика увага приділена історії 
та розвитку підприємництва саме на тери-
торії сучасної України, а також висвітлено 
підходи українських науковців до дослідження 
проблеми підприємництва. Значне різнома-
ніття підходів до тлумачення поняття «під-
приємництво», постійне виведення нових 
теорій та адаптування вже розроблених 
теорій до сучасної економічної ситуації та 
вимог сьогодення свідчить про те, що саме 
підприємництво є двигуном, який рухає еко-
номіку та суспільство більшості країн.
Ключові слова: підприємництво, поняття 
підприємництва, теорія підприємництва, 
історія підприємництва, наукові погляди на 
підприємництво.

В статье обобщены научные взгляды на 
теорию предпринимательства, раскрыт 
процесс исследования и описания термина 

«предпринимательство». Предпринима-
тельство характеризовалось учеными со 
стороны экономики, менеджмента и адми-
нистрирования, социологии, психологии, 
экономической и культурной антропологии, 
бизнес-истории, стратегии, маркетинга, 
финансов и географии и т. п. Разнообра-
зие подходов к исследованию создало более 
восьмидесяти теорий предприниматель-
ства, которые были обобщены и охарак-
теризованы. В работе, кроме зарубежного 
опыта исследования предприниматель-
ства, большое внимание уделено истории 
и развитию предпринимательства именно 
на территории современной Украины, а 
также освещены подходы украинских уче-
ных к исследованию проблемы предприни-
мательства. Значительное многообразие 
подходов к толкованию понятия «предпри-
нимательство», постоянное выведение 
новых теорий и адаптация уже разрабо-
танных теорий к современной экономиче-
ской ситуации и требованиям настоящего 
свидетельствует о том, что именно пред-
принимательство является двигателем, 
который движет экономику и общество 
большинства стран.
Ключевые слова: предпринимательство, 
понятие предпринимательства, теория 
предпринимательства, история предприни-
мательства, научные взгляды на предпри-
нимательство.

The article summarizes the scientific views on the theory of entrepreneurship, reveals the process of research and description of the definition of the con-
cept “entrepreneurship”. For the study of the concept of “entrepreneurship”, the scientists used different types of analysis and gave answers to very diverse 
questions using different methods and methodologies. This concept was studied by various scholars from the viewpoints of economics, management and 
administration, sociology, psychology, economic and cultural anthropology, business history, strategy, marketing, finance and geography, etc. Basing on 
the analysis of a variety of research approaches, more than eighty theories of entrepreneurship had been created and characterized. The publications give 
an overview of the concept of entrepreneurship by a number of foreign researchers: Adam Smith, Jeremy Bentham, Stuart Mill, Joseph Schumpeter, and 
Frank Knight. Also, much attention is paid to the history of entrepreneurship development on the territory of modern Ukraine, and the views and approaches 
of Ukrainian scholars to the study of the entrepreneurship issue are highlighted. The concept of “entrepreneurship” was investigated from the side of his-
tory of development, the essence and role of entrepreneurship in the economic development of society, ensuring its competitive ability in various sectors 
of the economy, etc. The aforementioned variety of approaches to the interpretation of the concept of “entrepreneurship”, the emergence of new theories 
and the adaptation of existing theories to the current economic situation and the requirements of today proves that entrepreneurship is an engine driven by 
the economy and society of most countries, and that in general the economy of the country operates thanks to entrepreneurship. The practical value of the 
article is that the obtained results can be used in the preparation of postgraduates and researchers who study entrepreneurship and for the entrepreneurs 
themselves and for those who aspires to become the entrepreneurs. Also, this material can be used to calculate their own prospects when establishing an 
entrepreneur.
Key words: entrepreneurship, concept of entrepreneurship, entrepreneurship theory, history of entrepreneurship, scientific views on entrepreneurship.

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА
GENERALIZATION OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE THEORY  
OF ENTREPRENEURSHIP

Постановка проблеми. З розвитком суспіль-
ства складалися умови, коли частина населення 
вирощену чи вироблену продукцію відправляла 
на обмін або реалізовувала для задоволення 
потреб чи отримання прибутку. В такий спосіб 
виникало підприємництво, яке ставало стержнем 
кожної економіки. З часом підприємництво почало 
задовольняти не тільки економічні потреби, а й 
потреби у самовираженні, забезпеченні соціаль-
них чи управлінських завдань. Науковці звернули 
увагу на феномен підприємництва та почали його 
досліджувати. Велике різноманіття теорій підпри-
ємництва та різне тлумачення науковцями самого 

поняття «підприємництво» сьогодні не можуть 
дати єдиного та чіткого розуміння всієї проблеми, 
але при цьому саме підприємництво є двигуном, 
який рухає економіку та суспільство більшості 
країн, загалом економіка більшості країн функціо-
нує завдяки підприємництву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кожен із науковців, що приділив свій час дослі-
дженню поняття «підприємництво», використову-
ючи знання та досвід, вивчав цей термін за своїми 
вподобаннями, використовуючи різноманітні цілі 
та завдання, різні одиниці аналізу. В дослідженнях 
застосовувалися різні методи й методології, нада-
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валися висновки й відповіді на дуже різні питання. 
На основі кожного такого дослідження виникала 
своя, нова, відмінна від інших теорія підприєм-
ництва, зокрема економічного напряму (Й. Шум-
петер, Ф. Найт, В. Гроу), соціального (А. Маршал, 
Г. Саймон), психологічного (В. Брунсвік, Б. Хейдер), 
культурного (Д. Норт, Д. МакКлелланд, Т. Кокран). 
Вітчизняні науковці, зокрема О. Амосов, В. Андрій-
чук, В. Іванюта, М. Малік, П. Саблук, В. Сизоненко, 
О. Шпикуляк, також розробили низку теорій під-
приємництва.

Постановка завдання. Наявність у світовій 
практиці великої кількості теорій підприємництва й 
різноманітних досліджень світових та вітчизняних 
науковців самого поняття «підприємництво» спо-
нукають до їх зведення, порівняння та виділення 
основних ключових моментів. Загальний погляд 
на феномен підприємництва може дати можли-
вість у подальшому відповісти на питання про те, 
що таке підприємництво. Відповідно, метою статті 
є узагальнення наукових поглядів на теорію під-
приємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Різноманітність підходів до аналізу поняття «під-
приємництво», на нашу думку, зумовлене тим, що 
підприємництво поєднує складний набір суміж-
них «конструкцій», які переплітаються, таких як 
постійна адаптація до змін; постійні зміни техно-
логій, що застосовуються, та екологічних стан-
дартів; виникнення та розвиток нових продуктів; 
зміна підходів до управління малим бізнесом; 
застосування інновацій; постійне зростання інди-
відуалізму та вагомий вплив розвитку промисло-
вості. Всі ці аспекти спонукали до дослідження 
категорії підприємництва за різними критеріями. 
Частина науковців використовувала комплексний 
підхід, тобто досліджувала феномен підприємни-
цтва, базуючись на історії його виникнення, розви-
тку економіки, менеджменту та адміністрування, 
соціології, психології, економічної та культурної 
антропології, бізнес-історії, стратегії, маркетингу, 
фінансів та географії тощо. Деякі науковці дослі-
джували лише окремі конкретні риси підприємця.

Різноманітність підходів до дослідження спону-
кали до виникнення центрів дослідження підпри-
ємництва, серед яких основними є Центр підпри-
ємництва, малих і середніх підприємств, регіонів 
та міст Організації економічного співробітництва 
та розвитку, Міжгалузевий Центр досліджень з 
питань підприємницької історії, Шведський форум 
з підприємництва.

Поняття «підприємництво» походить від фран-
цузького слова “enterpreneur” («посередник»). Від-
повідно, дослідження цього поняття розпочалося 
з Франції. Першим автором, що описав підприєм-
ництво та зробив спробу з економічної точки зору 
розкрити його сенс, був Річард Кантільон, який при-
близно у 1720-х роках ввів до лексикону економіс-

тів це визначення [1]. Згідно з Р. Кантільоном, під-
приємці займались ринковими біржами для того, 
щоб отримати прибуток в умовах невизначеності. 
Він першим описав функціонування капіталістич-
ної економіки з підприємництвом на чолі. На його 
думку, підприємництво було відповідальним за весь 
обмін в економіці та виконувало функції, що забез-
печували рівновагу між попитом та пропозицією [1].

Погляди Р. Кантільйона розвинули французькі 
економісти та фізіократи, лідером яких був Фран-
суа Кенне. Згідно з Ф. Кенне, капітал надходить 
від поміщиків, а підприємництво присутнє в еко-
номіці як фермери [2–5]. Ще одним економістом, 
який розвинув погляди Р. Кантільойна, був Жан-
Батист Сей, який сам був підприємцем. У своєму 
дослідженні він проаналізував емпіричний опис 
того, чим займалися підприємці, незалежно від 
конкретних соціальних рамок, в яких вони діяли, 
та дійшов іншого визначення поняття підприєм-
ництва. Ж.-Б. Сей виділив організаційну роль під-
приємництва у виробництві та розподілі, адже під-
приємництво складається з об’єднання факторів 
виробництва в організацію виробництва [6].

В подальшому вчення про підприємництво став 
розвивати Адам Сміт. Його підприємці були фак-
тично пасивними та обережними, що пристосову-
валися до обставин. Адам Сміт не розрізняв капі-
таліста як постачальника «акцій» підприємства та 
підприємця як кінцевого споживача [7]. Частина еко-
номістів того часу не підтримувала погляди А. Сміта.

Найбільше, на нашу думку, теорію підпри-
ємництва розвинув Й. Шумпетер. У своїх працях 
він зазначав, що в ринковій економіці існує сила, 
що врівноважує ринок. Одну з головних ролей у 
своїй теорії Й. Шумпетер віддавав інноваціям, які, 
на його думку спонукали економіку до зростання. 
Хтось повинен був управляти цими інноваціями та 
реалізовувати їх. Таким «реалізатором інновацій» 
у його вченні виступало підприємництво. За цією 
концепцією підприємництво, впроваджуючи інно-
вації, створює ріст на ринку [8]. Традиції Й. Шумпе-
тера були продовжені іншими науковцями та про-
довжуються сьогодні.

Інші дослідники пішли іншим шляхом. Так, 
Френк Найт вважав підприємця ключовою фігурою 
в ринковій економіці [9; 10; 11, с. 440]. Він пов’язав 
залежність між ризиками та невизначеностями з 
прибутком. Ф. Найт стверджував, що розмір при-
бутку за різних невизначеностей буде залежати від 
здатності підприємця боротися з невизначеністю. 
Підприємництво розглядають як особливу пове-
дінку, за допомогою якої є можливість об’єднати 
інновації, допустимі ризики та діяльність [98]. 
Іншими словами, класична теорії інноваційного 
підприємця, яку описав Й. Шумпетер [3], поєднана 
з ризикованим підприємництвом, яке запропоно-
ване Ф. Найтом [10], та підприємцем з ініціативою 
та уявою, що створює нові можливості. Посилання 
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на підприємницьку ініціативу підкреслює причини 
правильного прогнозування ринкових недоліків 
або спроможності до інновацій, щоби створити 
«нову комбінацію».

В подальшому категорію «підприємництво» 
почали характеризувати не тільки з боку впливу на 
економіку чи якоїсь участі в ній, але й з боку ролі 
підприємництва в соціумі.

Деякі науковці виділяють три періоди в розви-
тку досліджень підприємництва [7; 12]. Спочатку 
питанню підприємництва приділяли увагу в еконо-
міці (1870–1940 роки), потім у соціальних науках 
(1940–1970 роки), а після 1970 року – в управлін-
ських дослідженнях [7]. Відповідно до зазначеного 
після досліджень підприємництва Й. Шумпете-
ром його підходи почали розвивати зі свого боку 
науковці-соціологи. В подальшому соціальний 
напрям досліджень поняття «підприємництво» 
продовжили інші дослідники, зокрема психологи, 
маркетологи та фінансисти.

З часом соціологи почали вбачати в економічних 
змінах вагому роль підприємця (М. Вебер [13; 14], 
Г. Зіммель та В. Сомбарт [15]). Ч. Дженкс і Т. Кокран 
взагалі підприємцю відвели головну роль в еконо-
мічному розвитку, розробивши теорію Парсонса 
(теорія соціальних ролей Талькотта Парсонса, за 
якої науковці створили велику кількість досліджень, 
в яких підкреслювалася роль підприємництва в 
історичному розвитку суспільства у світу), в якій 
функціонально та структурно її охарактеризували. 
Основна теза цієї теорії була заснована на тому, як 
соціальні, культурні та інституційні фактори сприя-
ють підприємництву в суспільстві.

В подальшому соціальний напрям дослідження 
поняття «підприємництво» продовжили інші 
дослідники. Одним з основних серед них є Девід 
МакКлелланда, що написав «Досягнення суспіль-
ства», в якому, базуючись на порівняльно-істо-
ричному підході, задля розуміння особистих рис 
та особливостей підприємця досліджував певні 
суспільства, які розвиваються більш динамічно, 
ніж інші, тобто розглядав підприємця, зосереджу-
ючись на особистості, як частину суспільства, що 
має вагомий вплив на його поведінку [16]. Проте з 
часом дослідження індивідуальних особливостей 
підприємця вичерпало себе.

В подальшому з розвитком сільського госпо-
дарства та промисловості за відсутності єдиного 
підходу до концепцій, теорій та методів дослі-
дження підприємництва науковці різних галузей 
управлінських досліджень почали характеризу-
вати підприємництво з цього боку.

Дослідження взаємодії управління та підпри-
ємництва привело до розвитку нової теорії еконо-
міки, а саме інституційної, основними представни-
ками якої були Р. Коуз, О. Вільямсон, Д. Норт.

Представники цієї школи підприємництво роз-
глядали як відкриту систему, яка є особливим 

регулюючим механізмом економіки, який відріз-
няється від державного регулювання (командно-
адміністративної економіки) та цінового механізму 
(ринкової економіки), а в деяких моментах є аль-
тернативним до таких систем [10; 17; 18]. Інститу-
ціональна економіка наділяє підприємництво сво-
їми основними функціями, а саме новаторством, 
особистістю, а також соціальною та господар-
ською функціями.

У світовій практиці існує більше вісімдесяти 
теорій підприємництва, які зібрали та описали у 
своїй книзі Андре Лаплам та Сепідех Єганегі [23]. 
Вони всі теорії підприємництва розділили на 9 груп 
(табл. 1). До кожної групи вони віднесли теорії за 
спільними критеріями.

Існування у світовій науковій спільноті великої 
кількості теорій підприємництва підтверджує гло-
бальність цієї проблеми.

Усі зазначені різноманітні підходи до тлума-
чення поняття «підприємництво» та дослідження 
місця підприємництва в економіці і його впливу на 
розвиток цієї економіки підтверджують, що підпри-
ємництво є двигуном, який рухає економіку та сус-
пільство більшості країн [19–21].

Вітчизняні науковці та дослідники також дотри-
муються цього твердження. Підприємництво – це 
багатогранне явище, яке перетинає багато дисци-
плінарних кордонів. Дослідження, які підпадають 
під рубрику «підприємництво», переслідували 
широкий спектр цілей та завдань, ставили різні 
питання та приймали різні одиниці аналізу, теоре-
тичні перспективи й методології.

Підтвердженням цього є дослідження Є. Хода-
ківського, який систематизував основні проблеми 
підприємництва, досліджувані сучасними вче-
ними-економістами [22]. Н. Тягунова, І. Юрко, 
В. Колот та інші науковці досліджували питання 
теорії підприємництва, історичні аспекти розвитку 
та практики підприємницької діяльності, сутність 
та роль підприємництва в економічному розвитку 
суспільства, його принципи та методи, соціально-
психологічні аспекти діяльності. А. Чупіс, С. Іва-
нюта, А. Заруба, О. Грачова, Н. Дмитрієва дослі-
джували методику оновлення основних фондів на 
підприємствах, запобігання ризику підприємниць-
кої діяльності, розроблення інформаційних основ 
прийняття рішень під час управління фінансовими 
ресурсами. Питанням досліджень проблем розви-
тку аграрного підприємництва, розроблення тео-
ретико-практичних та методологічних засад забез-
печення конкурентоспроможного підприємництва 
в аграрному виробництві в умовах вступу до ЄС 
приділяли увагу П. Саблук, О. Шпичак, Ю. Лупенко, 
В. Ситник, І. Демчик, В. Андрійчук, В. Юрчишин, 
М. Дем’яненко, В. Месель-Веселяк та інші вчені.

Всі ці дослідження базувались на різноманітних 
підходах до теорії підприємництва, які в подаль-
шому формували власну теорію підприємництва.
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Назва групи Назва теорії підприємництва

Біологічні теорії

Теорія великої людини
Теорія народження
Генетична теорія
Теорія паразитів мозку
Теорії психічних розладів
Теорія життєвого циклу  
підприємництва та теорія етапів

Культурні теорії

Релігійна теорія Вебера
Зняття теорії дотримання статусу
Культурна теорія
Теорія мотивації досягнень
Інституційна теорія
Теорія невідповідності
Бікультурна теорія

Теорії відкриттів

Теорія X-ефективності
Індивідуальні можливості зав’язків
Теорія відкриття підприємства
Теорія оповіщення
Теорія актуалізації

Економічні 
теорії 
підприємництва

Теорія пильності Кірзнера
Теорія невизначеності
Теорія креативного знищення
Теорія трансакційних витрат
Теорія дефіциту ресурсів
Теорія перспектив
Теорія агентства
Теорія майстрів на всі руки  
(Jack of All Trades Theory)
Теорія стратегічних розбіжностей
Теорія поширення знань
Теорія агломерації

Етичні теорії

Теорія керування
Макіавелліанська теорія
Теорія корисності
Процесуальна теорія правосуддя
Теорія соціального підприємництва

Фінансові теорії
Теорія пріоритетів
Теорія інформаційної асиметрії
Теорія сигналізації

Назва групи Назва теорії підприємництва

Фінансові теорії

Теорія замовлення
Теорія керування
Теорія обмеження ліквідності
Теорія реальних параметрів

Теорії 
менеджменту

Теорія непередбачених ситуацій
Теорія залежностей ресурсів
Теорія верхнього ешелону
Теорія, заснована на ресурсах
Теорія першого рушія
Теорія зацікавлених сторін
Теорія руйнівних інновацій
Теорія Гарвардської школи

Психологічні 
теорії

Теорія двозначної толерантності
Теорія траєкторії контролю
Теорія атрибуції
Теорія Bricolage
Теорія самоефективності
Теорія очікуваної тривалості
Теорія регулюючого фокусу
Теорія запланованої поведінки
Теорія самоконкурентності
Теорія еволюції
Теорія пристрастей
Теорія Губріса
Теорія незгодності
Теорія імпульсивності

Соціологічні 
теорії

Критична теорія
Теорія Маклухана
Теорія слабких зв’язків
Теорія обробки інформації
Теорія соціального капіталу
Екологія населення
Соціальна теорія ідентичності
Соціальна думка
Теорія вбудованості
Необхідність порівняно з теорією 
можливостей
Теорія емансипації

Таблиця 1
Поділ за групами теорії підприємництва (Андре Лаплам та Сепідех Єганегі)

Висновки з проведеного дослідження. 
Зазначене різноманіття підходів до тлумачення 
поняття «підприємництво», виведення нових тео-
рій та адаптування вже розроблених до сучасної 
економічної ситуації та вимог сьогодення підтвер-
джують, що саме підприємництво є двигуном, який 
рухає економіку та суспільство більшості країн, а 
економіка країни функціонує завдяки підприємни-
цтву. Підприємництво сьогодні є тим явищем, без 
якого жодна країна не сформує та не забезпечить 
потрібні економіці показники, а також методом та 
способом самовираження суб’єктів господарю-
вання, тобто підприємництво присутнє на мезо-, 
макро- та мікрорівнях економіки.
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