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Тема: Основи організації діяльності підприємств 

Мета: охарактеризувати основи організації діяльності підприємств; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

     Підприємство – це самостійний об’єкт господарювання, який має право юридичної особи і 

здійснює свою виробничу комерційну, науково-дослідну діяльність з метою одержання прибутку.   
        Необхідною умовою ефективного функціонування  підприємства в умовах ринкової економіки 

є економічна свобода у виборі видів діяльності та ринків збуту своєї продукції, партнерів 

(постачальників, страхових компаній, банків тощо), найму робочої сили та встановлення цін.  
       Підприємства працюють в умовах конкуренції, яка є необхідною властивістю ринкової 

економіки. Конкуренція – це змагання підприємств і підприємців у виробництві та реалізації товарів 

на ринку і стимулювання виробництва тих товарів, яких потребує споживач. Конкуренція між 

підприємствами ведеться, насамперед, за споживача, тобто за завоювання, розширення та 

утримання своєї позиції на ринку. Цього можна досягти лише за умови повнішого задоволення 

потреб споживачів у порівнянні зі своїми конкурентами. Тому конкуренцію слід розглядати як 

важливу умову підвищення життєвого рівня людей, удосконалення виробництва, зростання 

продуктивності праці та прибутковості підприємства. Конкуренція між підприємствами 

супроводжується конкуренцією між найманими працівниками як власниками своєї робочої сили. 

Вона впливає на ефективність їхньої праці, породжує почуття відповідальності за доручену ділянку 

роботи і збереження робочого місця. Роль підприємства в економіці насамперед полягає в тому, що 

в них здійснюється поєднання засобів виробництва з робочою силою. Підприємства виступають 

основними суб’єктами господарської діяльності; вони забезпечують зайнятість для переважної 

частини населення і виробляють для людей і народного господарства товари і послуги. 

     Важлива і соціальна роль підприємства. На підприємствах формуються трудові навички людей, 

підвищується їхня кваліфікація, виховується організаційна культура (дисциплінованість, 

відповідальність за доручену справу, колективізм тощо), відбувається реалізація здібностей 

працівників. Підприємства беруть на себе функцію задоволення значної частини соціальних потреб 

своїх працівників (часткове забезпечення житлом, безплатними та пільговими путівками, створення 

мережі дошкільних закладів для дітей своїх працівників тощо). Підприємства відіграють 

вирішальну роль у формуванні державного і місцевих бюджетів, оскільки є об’єктами 

оподаткування. Тому держава, місцеві органи влади зацікавленні в ефективній роботі підприємств, 

зростанні прибутків, створюючи для цього через законодавчі акти необхідні умови. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що вам відомо про конкуренцію в підприємництві? 

2. В чому суть соціальної ролі підприємства? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

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

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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