
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 41 

Дата: 19. 05.2022 

Тема:  Основи підприємницької діяльності. 

Мета: Охарактеризувати основи підприємницької діяльності, розкрити її призначення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до професії. 

    Хід уроку: 

          Правова база підприємницької діяльності — це сукупність законів, нормативних та 

інструктивних документів, що визначають порядок створення підприємств, реєстрацію 

фізичних осіб-підприємців, їхні правові й організаційні форми, порядок організації 

виробництва, забезпечення його необхідними ресурсами, збут, систему оподаткування, 

відносини між державою та підприємцями, суб’єктів підприємницької діяльності між 

собою, а також забезпечують підприємцям певні правові гарантії. 

      Відповідно до Господарського кодексу України, підприємництво — це самостійна, 

ініціативна, систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) на власний ризик з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку. 

     Підприємництво — це вид діяльності, який характеризується такими ознаками: 

• це самостійна діяльність, діяльність «за свій рахунок». Основою підприємницької 

діяльності є власність підприємця; 

• це ініціативна творча діяльність. Основою для здійснення підприємницької діяльності є 

власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід; 

• це систематична діяльність. Підприємницька діяльність має бути постійною й обов’язково 

офіційно зареєстрованою; 

• це діяльність, що здійснюється на власний ризик та під власну економічну (майнову) 

відповідальність; 

• метою цієї діяльності є одержання прибутку або власного доходу. 

      Сутність підприємництва розкривається через його основні функції: 

 
Мал. 1. Основні функції підприємницької діяльності 

• інноваційна (творча) функція підприємництва полягає в сприянні генеруванню та 

реалізації нових комерційних ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, 

проектів, що пов’язані з господарським ризиком; 

• ресурсна функція підприємництва передбачає мобілізацію на добровільних засадах 

матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів; 



• організаційна функція підприємництва полягає в безпосередній організації виробництва, 

збуту, реклами тощо; у поєднанні ресурсів в оптимальних пропорціях та здійсненні 

контролю за їх виконанням; 

• стимулююча (мотиваційна) функція підприємництва передбачає формування 

стимулюючого (мотиваційного) механізму ефективного використання ресурсів з 

урахуванням досягнень науки, техніки, управління організацією виробництва, а також 

максимальне задоволення потреб споживача. 

      Відповідно до Конституції України, кожен громадянин має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом. 

     Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни, права яких не обмежені 

законом, юридичні особи, які володіють різними видами власності, а також громадяни 

іноземних держав і особи без громадянства — у межах повноважень, встановлених 

законодавством. 

    Отже, суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: робітник, службовець, 

кооператор, керуючий акціонерним товариством, орендатор, колективи об’єднань, спілок, 

підприємств, фірм тощо. Їх об’єднує прагнення стати підприємцем, ризикнути створити 

свою справу, бажання отримати прибуток, реалізувати свої плани, виявити ініціативу, 

наполегливість. 

      Об’єктами підприємницької діяльності є всі відносини, що виникають між усіма 

суб’єктами ринкової економіки, включаючи не тільки підприємців, а й споживачів, 

найманих працівників, державні структури. 

 

Урок № 42 

Дата: 19. 05.2022 

Тема:  Основи підприємницької діяльності. 

Мета: Охарактеризувати основи підприємницької діяльності, розкрити її призначення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до професії. 

    Хід уроку: 

       Рушійна сила утворюється поєднанням впливу низки чинників, її вплив на розвиток 

підприємства є суттєвим — вона сприяє розвитку. 

      Важливими рушійними силами розвитку підприємництва є: 

• суперечності, що виникають між різними елементами системи: між виробництвом і 

споживанням, між зростанням потреб та можливістю їх задоволення, між різними формами 

власності, між попитом і пропозицією, між робочою силою і засобами виробництва тощо; 

• потреби підприємців, оскільки прагнення до створення матеріальних і духовних благ є 

рушійною силою підприємництва в цілому, тому що задовольняє потреби людини; 

• економічний інтерес — це користь, вигода, яка досягається в процесі реалізації 

економічних відносин; 

• економічна конкуренція — це суперництво між підприємцями щодо задоволення власних 

інтересів, пов’язаних із продажами виготовленої продукції, виконанням робіт, наданням 

послуг одним і тим самим споживачам; 

• ділова творчість людини, адже саме на особистій ініціативі, енергії, активності, 

відповідальності, порядності, працьовитості ґрунтуються рушійні сили підприємництва; 

• ризик, що притаманний бізнесу взагалі. Одних ризик надихає, інших — загартовує, але в 

цілому виграє суспільне виробництво, оскільки розвивається ринкова економіка. 

 

 

 



 
Мал. 2. Основні рушійні сили розвитку підприємництва 

 

       Питання для самоперевірки 

1. Що таке підприємництво? 

2. Хто є суб’єктами  підприємницької діяльності ? 

3. Що є об’єктами підприємницької діяльності? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

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 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

