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Група № 16 

Предмет «Технології» 

Урок 5-6 

Модуль І. Основи підприємницької діяльності 

Тема: Види підприємницької діяльності. Підприємство-як суб'єкт господарювання 

 

Мета: вивчити основні види підприємницької діяльності; ознайомити учнів з поняттям 

«підприємство» та його роль та місце в системі господарювання.  

 

Відповідно до Господарського кодексу України підприємство — це самостійний 

суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом 

місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 

торговельної та іншої господарської діяльності. 

Підприємство як суб'єкт господарювання здійснює незаборонені законом 

держави різні види господарської діяльності, самостійно розпоряджається випущеною 

продукцією, отриманими від її продажу виручкою і прибутком, що залишаються у нього. 

Діяльність підприємства також регулюється його статутом та колективним договором. 

Статут підприємства — це зібрання обов'язкових правил, що регулюють його 

взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність. 

Колективний договір — це угода між трудовим колективом в особі профспілки та 

адміністрацією або власником, яка щорічно переглядається і регулює їх виробничі, 

економічні і трудові відносини. 

Специфічні особливості функціонування підприємства значною мірою 

визначаються його належністю до певного виду відповідно до низки класифікаційних 

ознак. 

Головними класифікаційними ознаками підприємства в ринкових умовах є 

наступні: 

1) формою власності: 

- приватні (індивідуальні, засновані на власності однієї особи без права найму робочої 

сили, сімейні, засновані на власності та праці однієї родини, приватні, засновані на 

власності однієї особи з правом найму робочої сили); 

- колективні (засновані на власності колективу працівників підприємства, кооперативу, 

громадської організації); 

- комунальні (засновані на власності громади адміністративно-територіальних одиниць); 

- державні (засновані на власності держави);  

- змішані.  

2) обсяги діяльності та кількість 

працюючих: 

- малі: у промисловості та будівництві - до 200 

чол.; у інших галузях виробничої сфери - до 50 

чол.; у науці та науковому обслуговуванні - до 

100 чол.; у галузях невиробничої сфери - до 25 

чол.; у роздрібній торгівлі - до 15 чол.; 



- середні; 

- великі. 

3)спосіб утворення: 

- унітарні; 

- корпоративні 

 

 
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

Загальновідомі три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: 

1) одноосібне володіння; 

2) партнерство (товариство); 

3) корпорація. 

Не має особливого значення, яку форму ви оберете сьогодні, ви можете змінити її у 

майбутньому. Багато хто із приватних підприємців перетворювали свої фірми у 

партнерства або корпорації залежно від ступеня економічного зростання. 

 

 
   

 

 

 

 



 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити 

його.   

 Завантажити підручник з навчального предмета 

«Технології» за посиланням https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-

tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-

dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf та 

законспектувати визначення «унітарне підприємство» 

та «корпоративне підприємство»  на ст.133 

 Написати переваги та недоліки одноосібного володіння підприємством (власний 

бізнес). 

 
 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни».  

 

 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf
mailto:gr.ev@ukr.net

