
Урок № 4 

Дата: 15.09.2020 

Тема: Значущість основ підприємницького права  у професійному спрямуванні 

Мета: охарактеризувати значущість основ підприємницького права  у професійному 

спрямуванні; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку: 

     Підприємництво - це особливий вид економічної активності (під якою розуміється 

доцільна діяльність, спрямована на одержання прибутку), що ґрунтується на самостійній 

ініціативі, відповідальності та інноваційній підприємницькій ідеї.  

   Економічна активність являє собою форму участі людини в суспільному виробництві та 

спосіб одержання коштів для забезпечення життєдіяльності її самої та членів родини. 

Такою формою участі індивіда у суспільному виробництві є один суспільний 

функціональний обов’язок або їх комбінація, коли він виступає в якості: 

 власника певних об’єктів, нерухомості, які приносять йому постійний і 

гарантований доход (власник підприємства або будинку, що здається в оренду 

тощо);  

 найманого робітника, який пропонує свою робочу силу (токар на заводі, вчитель у 

школі тощо);  

 індивідуального виробника (вільний художник, який живе на доходи від реалізації 

своїх витворів, або водій, що використовує автомобіль у якості таксі та живе на 

доходи від цієї діяльності);  

  державного або муніципального службовця;  

  менеджера;  

  пенсіонера (пасивна форма участі в суспільному виробництві як наслідок минулої 

активності);  

  учня або студента (як підготовчий етап до участі в майбутньому суспільному 

виробництві у конкретній формі);  

 безробітного (як вимушена форма неучасті або припинення участі в суспільному 

виробництві);  

  зайнятого оборонно-охоронною діяльністю (армія, міліція, державна безпека);  

  залученого в економічно злочинну діяльність (рекет, злодійство тощо). 

    Економічна свобода підприємців та економічна свобода споживачів тісно пов’язані між 

собою. Принципами економічної свободи підприємництва є:  

 вільний вибір діяльності;  

 залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та 

коштів юридичних осіб;  

 самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів 

продукції, що виробляється;  

 встановлення цін відповідно до законодавства;  

 вільний найм робітників;  

 комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;  

 залучення і використання матеріальних, трудових, природних та ін. ресурсів, 

використання яких не обмежене законодавством;  

 вільне розпорядження прибутком, який залишається після внесення платежів;  

 самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою зовнішньоекономічної 

діяльності; 



  використання підприємцем належної йому частки виручки на свій розсуд. Ці принципи 

знаходяться у розвитку, взаємодіють між собою та відображають відносини, що склались у 

суспільстві у певний період. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке підприємництво? 

2. Що є принципами економічної свободи підприємництва? 

 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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