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Група № 11 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 7-8 

 

Тема: Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємств. Економічні 

відносини власності. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з підприємством як економічною категорією; 

визначити функції підприємств; охарактеризувати економічні відносини власності.  

 

Підприємство — це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права 

юридичної особи та характеризується економічною відокремленістю. Все майно підприємства, 

усі засоби виробництва і технології є власністю фірми, що володіє підприємством.  

Головна мета функціонування економіки полягає у створенні товарів і послуг для 

задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію 

продукції. 

З огляду на це, метою діяльності підприємства є максимізація прибутку. Саме цю мету й 

покликані реалізувати підприємства. Для її здійснення підприємство розгортає діяльність у 

різних сферах, виконуючи у кожній специфічні функції: 

 Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням процесу 

виробництва необхідними засобами та їх використанням, упровадженням новітніх 

технологій, раціоналізацією виробничих процесів винахідництвом. 

 Економічними функціями підприємства є: управління процесами виробництва та 

збуту товарів, укладання контрактів, наймання працівників і раціональна організація 

їхньої праці, розподіл доходів (заробітної плати та прибутку), розрахунок 

економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку. 

 Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку 

працівників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання 

допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність. 

Крім зазначених функцій, які виконує підприємство в межах національної економіки, 

існують ще зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні 

товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві: науково-технічному 

співробітництві. 

 
 

Відносини власності утворюють певну систему, що містить у собі три види відносин, а саме: 

 — відносини з приводу привласнення об'єктів власності; 

 — відносини з приводу економічних форм реалізації об'єктів власності; 

 — відносини з приводу господарського використання об'єктів власності. 

 

 

 



 
    
 

 Об 'єкти власності: 

 — засоби виробництва в усіх галузях народного господарства; 

 — нерухомість (будинки, споруди, відокремлені водні об'єкти, багаторічні насадження і т. ін.; 

 — природні ресурси, земля, її надра, ліси, води тощо; 

 —  предмети особистого споживання і домашнього вжитку; 

 — гроші, цінні напери, дорогоцінні метали та вироби з них; 

 — інтелектуальна власність (твори літератури і мистецтва, досягнення науки і техніки, 

відкриття, винаходи, ноу-хау, інформація, комп'ютерні програми, технології і т.д.) 

 — робоча сила. 

 Суб'єкти власності: 

 — окрема особа — людина як посій майнових і немайнових прав та обов'язків; 

 — юридичні особи — організації, підприємства, установи, об'єднання осіб усіх 

організаційно-правових форм; 

 — держава в особі органів державного управління, місцевого управління та 

самоврядування; 

 — світове господарство. 

 

Типи, форми і види власності 

 

    
 
 

 



 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його  та письмово дати 

відповідь на наступні питання: 

1.   Принципи функціонування підприємств. 

2. В чому на Вашу думку полягає екологічна функція підприємства? Наведіть 

конкретний приклад.  

 

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

