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БІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦТВО: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕП
В будь-якій економічній системі є сили, які є ведучими в здійсненні основної
економічної мети цієї системи. У планово-адміністративній системі – це державні
підприємства, в ринковій – бізнес і підприємництво усіх форм власності, виробництва, що
розділяються по об’ємах на малий, середній і великий бізнес.
Бізнес і підприємництво – одні з найголовніших елементів ринкової економіки, без
яких держава не може інтенсивно розвиватися. Бізнес і підприємництво впливають на темпи
економічного зростання держави, структуру, об’єм і якість валового національного продукту.
Бізнес, як і підприємницька діяльність, ділиться по розмірах своєї реалізації на
великий, середній і малий. Вони відрізняються істотно і в обсягах виробництва, і в розмірах
основних фондів, і в трудових та фінансових ресурсах. Великий бізнес – це одна з основ
сучасної економіки, а дрібне і середнє підприємництво – важливий показник її стану і
розвитку.
Підприємництво як основа бізнесу припускає власну справу, що завжди пов’язано з
небезпекою втратити його і позбутися витрачених матеріальних і інтелектуальних ресурсів.
На сьогоднішній день економічна теорія і законодавство не можуть дати
уніфікованого визначення поняттям «підприємництво» та «бізнес». Більшість сучасних
науковців ототожнюють ці поняття, деякі вважають, що підприємництво є всеосяжним
поняттям, яке включає в себе і поняття «бізнес». Інші, навпаки, наголошують на тому, що
бізнес є ширшим поняттям, яке включає не лише підприємницьку діяльність, а й усі
взаємовідносини, що виникають у цій сфері (відносини бізнесу з державою та суспільством).
На нашу думку, останнє твердження є більш правильним. Під бізнесом доцільно
розуміти сферу діяльності, яка приносить прибуток. Не обов’язково це має бути особливо
ризикова й інноваційна діяльність. Бізнес також включає здійснення будь-яких одноразових
угод у будь-якій сфері діяльності.
Підприємництво представляє собою законну діяльність суб’єктів господарювання, яка
має на меті досягнення соціальних та економічних (у тому числі прибутку) ефектів.
Підприємницька діяльність здійснюється самостійно, ініціативно, систематично, на власний
ризик та під свою відповідальність, за умови розроблення й створення інноваційних видів
продукції, пошуку нових підходів до здійснення функцій менеджменту та використання
новітніх технологій.
Як бачимо, поняття «бізнес» і «підприємництво» попри наявність деякої
рівнозначності у багатьох аспектах є, безумовно, суттєво відмінними поняттями.

