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Предисловие 
 
 
 
 

Учебно-методические материалы данной серии были разработаны в 
рамках международного образовательного проекта ЕС TEMPUS «При-
обретение профессиональных и предпринимательских навыков посред-
ством воспитания предпринимательского духа и консультации начи-
нающих предпринимателей» (BUSEEG) для учащихся техникумов и 
колледжей различных направлений, которые хотели бы дополнить свое 
основное образование предпринимательской подготовкой для успешно-
го создания и ведения бизнеса.  

Проект финансируется при поддержке Европейского Союза и коор-
динируется Венским экономическим университетом. В консорциум 
проекта входит 19 партнеров из Украины, России, Германии, Венгрии и 
Австрии: 
Венский экономический университет (WU), Вена
Университет Констанца (UKZ), Констанц
Университет Иштвана Сечени (SZE), Дьёр
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
(NNGU), Н. Новгород 

 Нижегородский институт развития образования (NIRO), Н. Нов-
город

 Министерство образования Нижегородской области (MONo), Н.
Новгород 

 Торгово-промышленная палата Нижегородской области (TPP NN), 
Н. Новгород

 Алтайский государственный технический университет им. И. И.
Ползунова (AltGTU), Барнаул 

 Алтайский краевой институт повышения квалификации работни-
ков образования (AKIPKRO), Барнаул

 Главное управление образования и молодежной политики Алтай-
ского края (Min Brn), Барнаул 

 Московский государственный университет геодезии и картогра-
фии (MIIGAiK), Москва 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Min
RU), Москва 

 Петрозаводский государственный университет (PetrGU), Петроза-
водск

 Киевский национальный экономический университет им. Вадима
Гетьмана (KNEU), Киев 

 Министерство образования и науки Украины (MESU), Киев
 Торгово-промышленная палата Украины (TPP Ukraine), Киев
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 Черниговский  национальный  технологический  университет
(ChNTU), Чернигов 

 Национальный технический университет «Харьковский политех-
нический институт» (NTU KhPI), Харьков

 Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаныка 

(PNU), Ивано-Франковск
 

Основная цель проекта BUSEEG заключается в разработке и вне-
дрении концепции непрерывного образования (Lifelong Learning) в Рос-
сии и Украине с целью устойчивого стимулирования профессиональ-
ных и предпринимательских навыков посредством воспитания пред-
принимательского духа и консультации начинающих предпринимате-
лей на базе учреждений высшего и профессионального образования. В 
рамках проекта были достигнуты следующие конкретные цели:  

1. Введение или модернизация программ высшего образования по 
воспитанию предпринимательского духа для студентов различных спе-
циальностей (экономика, техника, языки и проч.) в объеме 20 зачетных 
единиц.  

2. Введение или модернизация программ профессионального обра-
зования по воспитанию предпринимательского духа для учащихся раз-
личных специальностей (экономика, техника, туризм и проч.) в объеме 
 часов в неделю. 

 Основание или реорганизация центров консультации начинаю-
щих предпринимателей для выпускников учреждений высшего образо- 
вания при поддержке торгово-промышленных палат. 

 Основание или реорганизация центров консультации начинаю-
щих предпринимателей для выпускников учреждений профессиональ-
ного образования при поддержке торгово-промышленных палат.  

 Повышение квалификации преподавателей учреждений профес-
сионального образования по экономике и экономической дидактике на  
базе университетов и центров повышения квалификации работников 
образования с целью поддержки воспитания предпринимательского ду-
ха.  

6. Повышение квалификации преподавателей учреждений высшего 
образования по экономической дидактике в рамках конференций, кон-
сультационных семинаров и семинаров по подготовке преподавателей 
курсов повышения квалификации. 
 

На первом этапе реализации проекта были разработаны основной 
учебный план (табл. 1) и модель компетенций (рис. 1), на основе кото-
рых были сформулированы результаты обучения (Learning Outcomes), 
необходимые для выполнения ответственных профессиональных задач, 
а также создания и успешного ведения бизнеса. В учреждениях профес-
сионального образования темы основного учебного плана реализуются 
в объеме 144 часов. 
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Предпринимательство: создание и ведение бизнеса  
Содержание (обязательные предметы и/или Основы Углубление 

предметы по выбору) 8 ECTS 12 ECTS 
    

Основы экономики предприятия для создания и ведения бизнеса 
    

 Правовые условия 0,25 0,5 
    

 Инвестиции/Снабжение/Производство 0,25 0,5 
    

 Финансовый расчет и финансирование 2,0 3,0 
    

 Маркетинг 2,0 3,0 
    

 Организация/Персонал/Менеджмент 0,25 0,5 
    

Формирование бизнес-идеи и составление бизнес-плана  
    

 Семинар по поиску идей и бизнес- 2,0 2,0 

 планирование   
    

Экономические, социальные и экологические условия  
    

 Рыночная экономика 0,5 1,0 
    

 Социальная, личностная и методическая ком- 0,5 1,0 

 петенции   
    

 Социальная и экологическая устойчивость 0,25 0,5 
    

 
Таблица 1. Тематические блоки основного учебного плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Структура модели компетенций 
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На втором этапе реализации проекта были разработаны учебно-
методические материалы для внедрения основного учебного плана в 
форме компетентностно-ориентированного обучения в учреждениях 
высшего и профессионального образования. Все материалы имеются в 
электронной форме, избранные дидактические материалы опубликова-
ны в данном пособии.  

Третий этап реализации проекта заключается в начале обучения в 
партнерских университетах, а также колледжах и техникумах. Данный 
этап, сопровождающийся использованием на занятиях представленных 
 данном сборнике учебно-методических материалов, успешно начался 
 учебном году 2015/2016. 
 
Вена, май 2016 

Рихард Фортмюллер 
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Preface 
 

The teaching and learning materials published within this book are the 
result of the EU-Tempus- Project BUSEEG “Developing Intra- and 
Entrepreneurial Competences through Entrepreneurship Education and Start-
up Consultancy” („Berufliche und unternehmerische Selbständigkeit durch 
Entrepreneurship-Erziehung und Gründungsberatung”). The target group of 
these materials are vocational schools students from various fields of training 
who are eager to learn how to found and manage a business in addition to 
their subject-specific professional training.  

The consortium of this international education project, which is co-
financed by the European Union and coordinated by the Vienna University 
of Economics and Business consists of the following 19 project partners 
from Ukraine, Russia, Germany, Hungary and Austria: 

 Vienna University of Economics and Business (WU), Vienna
 University of Konstanz (UKZ), Konstanz
 Széchenyi István University (SZE), Györ
 Lobachevsky State University (NNGU), N. Novgorod
 Nizhny Novgorod Institute of Education Development (NIRO), N. 

Novgorod

 Ministry of Education of the Nizhny Novgorod Region (MONo), N. 
Novgorod

 Nizhny Novgorod Region Chamber of Commerce and Industry (TPP 
NN), N. Novgorod

 Polzunov Altai State Technical University (AltGTU), Barnaul
 Altai  Region  Institute  of  Teachers  Professional  Development

(AKIPKRO), Barnaul 
 Altai Region Head Department of Education and Youth (Min Brn), 

Barnaul

 Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), Moscow

 Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Min 
RU), Moscow

 Petrozavodsk State University (PetrGU), Petrozavodsk
 Getman Kyiv National Economic University (KNEU), Kiev
 Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU), Kiev
 Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (TPP Ukraine), Kiev
 Chernihiv National University of Technology (ChNTU), Chernihiv
 National Technical University „Kharkiv Politechnic Institute” (NTU

KhPI), Kharkiv 
Stefanyk Carpathian National University (PNU), Ivano-Frankivsk 

 
The primary objective of this project is to implement a lifelong learning 

concept in order to sustainably support entrepreneurial self-employment 
through Entrepreneurship Education and start-up advice at vocational 
schools and universities in the Ukraine and Russia. In particular the 
following objectives have been achieved through this project: 
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1. Implementing and improving Entrepreneurship Education for students 
from various fields of studies (business administration, engineering, tourism 
etc.) with a total of 20 ECTS.  

 Implementing Entrepreneurship Education for students from various 
fields of studies (with a focus on business administration, engineering, 
tourism etc.) with a total of 4 hours per week at vocational schools.  

 Implementing and reorganizing start-up advice centres in cooperation 
with local chambers of commerce in order to support university graduates 
who intend to start their own businesses. 

 Implementing and reorganizing start-up advice centres in cooperation 
with local chambers of commerce in order to support vocational school 
graduates who intend to start their own businesses.  

 Training university and vocational school teachers in order to improve 
their expertise and teaching skills in Entrepreneurship Education  

 Training university teachers and lecturers at teacher training centres 
through training conferences, consulting workshops and a series of seminars  
for disseminators with focus on didactics of business content. 
 

The result of the first phase of the project is a core curriculum (see table 1) as 
well as a competence model for Entrepreneurship Education (see figure 1). 
Based on the competence model learning outcomes, that are central to 
responsibly deal with professional tasks as well as found and manage a business, 
have been developed. At vocational schools the teaching and learning content of 
the common core is implemented to an extend of 144 hours. 
 

Entrepreneurship – establishing and managing a business  

Content (mandatory and/or elective courses) 
Common In-depth 

core module 

  8 ECTS 12 ECTS 

Basics in Business Administration   

 Legal Framework 0,25 0,5 

 Investment/Acquisition/Production 0,25 0,5 

 Calculation and Finance 2,0 3,0 

 Marketing 2,0 3,0 

 Organization/Human Resources/Management 0,25 0,5 

 Business Idea and Business Plan Development   

 Workshop on Business Ideas and Business Plan 2,0 2,0 

 Economic, Social and Ecological Framework   

 Market Economy 0,5 1,0 

 Social-, Self-, Methodological Competence 0,5 1,0 

 Social and Ecological Sustainability 0,25 0,5 
 
Table 1: Content of the Core Curriculum 
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Figure 1: Structure of the competence model 
 

The second phase of the project consisted of developing teaching and 
learning materials in order to implement the core curriculum through a 
competence based education at universities and vocational schools. The 
materials developed within this project are available electronically and some 
selected materials are published in this book.  

Within the third project phase the programs at the partner universities and 
the lessons at the vocational schools are implemented. This phase and 
therefore the practical application of the teaching and learning materials 
already successfully started in the year 2015/16. 
 
Vienna, May 2016  
Richard Fortmüller 
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Vorwort 
 

Die im vorliegenden Buch publizierten Lehrmaterialien und Lernunterlagen 
wurden im Rahmen des EU-Tempus-Projektes „BUSEEG - Berufliche und 
unternehmerische Selbständigkeit durch Entrepreneurship-Erziehung und 
Gründungsberatung“ für Berufsschüler/innen verschiedener Fachrichtungen 
entwickelt, die zusätzlich zu ihrer fachlichen Ausbildung auch die Fähigkeit zur 
Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens erwerben wollen.  

Das Konsortium des von der Europäischen Union kofinanzierten und der 
Wirtschaftsuniversität Wien koordinierten internationalen Bildungsprojektes 
umfasst 19 Projektpartner aus der Ukraine, Russland, Deutschland, Ungarn 
und Österreich: 

 Wirtschaftsuniversität Wien (WU)
 Universität Konstanz (UKZ)
 Universität Györ (SZE)
Lobachevsky  Staatliche  Universität  Nizhny  Novgorod  (NNGU), 

 Novgorod 
 Institut für Bildungsentwicklung Nizhny Novgorod (NIRO), N. Novgorod
 Ministerium für Bildung der Region Nizhny Novgorod (MONo),

 Novgorod 
 Industrie- und Handelskammer der Region Nizhny Novgorod (TPP

NN), N. Novgorod 
 Polzunov Staatliche Technische Universität Altai (AltGTU), Barnaul
 Institut für Weiterbildung der Lehrkräfte der Region Altai 

(AKIPKRO), Barnaul

 Hauptverwaltung für Bildung und Jugend der Region Altai (Min Brn), 
Barnaul

 Staatliche Universität für Geodäsie und Kartografie Moskau 
(MIIGAiK), Moskau

 Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation 
(Min RU), Moskau

 Staatliche Universität Petrozavodsk (PetrGU), Petrozavodsk
 Getman Nationale Wirtschaftsuniversität Kiev (KNEU), Kiev
 Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine (MESU), Kiev
 Industrie- und Handelskammer der Ukraine (TPP Ukraine), Kiev
 Chernihiv Nationale Technologische Universität (ChNTU), Chernihiv
 Nationale   Technische   Universität   «Kharkiv   Polytechnische

Hochschule»(NTU KhPI), Kharkiv 
Stefanyk Nationale Universität der Vorkarpaten (PNU), Ivano-Frankivsk 

 
Das generelle Ziel des BUSEEG-Projektes besteht in der Entwicklung 

und Umsetzung eines Lifelong Learning Konzeptes zur nachhaltigen 
Förderung der beruflichen und unternehmerischen Selbstständigkeit in 
Russland und der Ukraine durch Entrepreneurship-Erziehung und 
Gründungsberatung auf universitärer und Berufsschulebene. Im Einzelnen 
wurden im Rahmen des Projektes die folgenden Ziele realisiert: 
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1. Einführung bzw. Weiterentwicklung der Entrepreneurship-Erziehung 
an den Universitäten für Studierende verschiedener Studienrichtungen 
(Wirtschaft, Technik, Sprachen, etc.) im Umfang von 20 ECTS  

 Einführung bzw. Weiterentwicklung der Entrepreneurship-Erziehung 
an den Berufsschulen für Schüler/innen verschiedener Fachrichtungen 
(Wirtschaft, Technik, Tourismus, etc.) im Umfang von 4 Wochenstunden  

 Aufbau bzw. Reorganisation der Gründungsberatungszentren an den 
Universitäten für Absolvent/innen in Kooperation mit den Handelskammern  

 Aufbau bzw. Reorganisation der Gründungsberatungszentren an den 
Berufsschulen für Absolvent/innen in Kooperation mit den Handelskammern  

 Fachliche und didaktische Weiterbildung der Berufsschullehrer/innen 
zur Entrepreneurship-Erziehung an den Universitäten bzw. 
Lehrerfortbildungszentren 

6. Wirtschaftsdidaktische Weiterbildung der Hochschullehrer/innen 
durch Weiterbildungstagungen, Beratungsworkshops und Seminarreihen für 
Multiplikatoren 
 

In der ersten Phase der Projektarbeit wurden ein Kerncurriculum (vgl. 
Tab. 1) und ein Kompetenzmodell (vgl. Abb. 1) entwickelt und darauf 
basierend die Learning Outcomes formuliert, die für die Übernahme 
verantwortungsvoller beruflicher Tätigkeiten und für die Gründung und 
erfolgreiche Führung eines Unternehmens benötigt werden. In den 
Berufsschulen werden Lehr-Lern-Inhalte des gemeinsamen Kerns im 
Umfang von 144 Stunden umgesetzt. 
 

Entrepreneurship – Unternehmensgründung und Unternehmensführung  

Studieninhalte (Pflichtfächer und/oder Wahlfä- 
Gemein- Weitere 

samer Kern Vertiefung 
cher) 

8 ECTS 12 ECTS   

Betriebswirtschaftliche Grundlagen   

 Rechtliche Rahmenbedingungen 0,25 0,5 

 Investition/Beschaffung/Produktion 0,25 0,5 

 Kalkulation und Finanzierung 2,0 3,0 

 Marketing 2,0 3,0 

 Organisation/Personal/Management 0,25 0,5 

 Geschäftsideenentwicklung und Businessplan   

 Ideenworkshop und Businessplan 2,0 2,0 

 Ökonomische, soziale und ökologische Rahmenbedingungen  

 Marktwirtschaft 0,5 1,0 

 Sozial-, Selbst-, Methodenkompetenz 0,5 1,0 

 Soziale und ökologische Nachhaltigkeit 0,25 0,5 
 
Tabelle 1: Themenbereiche des Kerncurriculums 
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Abbildung 1: Aufbau des Kompetenzmodells 
 

Die zweite Phase der Projektarbeit bestand in der Entwicklung von Lehr-
Lern-Materialien zur Umsetzung des Kerncurriculums in Form eines 
kompetenzorientierten Unterrichts an Universitäten und in den 
Berufsschulen. Alle Lernunterlagen liegen in elektronischer Form vor, 
ausgewählte didaktische Entwicklungen sind im vorliegenden Band 
publiziert.  

Die dritte Projektphase besteht in der Aufnahme des Studienbetriebes an 
den Partneruniversitäten und der Durchführung des Unterrichts an den 
Berufsschulen. Diese Projektphase und der damit verbundene 
unterrichtspraktische Einsatz der hier veröffentlichten Lehr-Lern-Materialien 
haben bereits im Schuljahr 2015/16 erfolgreich begonnen. 
 
Wien, Mai 2016  
Richard Fortmüller 
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1. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 

 

1 . 1 . Ресурси, необхідні для виробництва благ 
 
 

Функції теми  
Наші потреби вимагають повсякденного задоволення. У при-

роді немає достатньої кількості готових, придатних для задово-
лення потреб людини благ, їх потрібно виробляти , використову-
ючи для цього природні ресурси та здібності самої людини. Тому 
виробництво благ є об’єктивною необхідністю і здійснюється як 
взаємодія людини з природою і людей між собою.  

В економічній літературі нема єдиного визначення поняття 
«виробництво». Це пояснюється тим, що виробнича діяльність 
надзвичайно різноманітна. В економічній науці загальновизнано, 
що виробництво створює не тільки матеріальні блага, а й різно-
манітні послуги, які в одних випадках пов’язані з виробництвом 
матеріальних благ, в інших — із задоволенням безпосередніх по-
треб людей. Отже, кінцевим результатом виробництва є матеріа-
льні продукти або послуги. Щоб їх було більше, потрібно раціо-
нально використовувати всі ресурси, які залучають у виробниц-
тво. Від цього залежить не тільки кількість благ, а й рівень витрат 
виробництва та прибутки підприємств.  

Завданням цієї теми є сформувати у студента чітке розуміння 
суті ресурсів та їх чітке розмежування. Зрозуміти та усвідомити 
суть структури факторів виробництва. 

 

Необхідні компетенції 
Студенти знають 
 логіку вивчення та зміст теми «Основи ринкової економіки»; 
 основні поняття теорії виробничого процесу; 
 основи мікро- і макроекономіки; 
вміють:  
 здійснювати рефлексивний аналіз власної освітньої діяльно-

сті на основі вивченого матеріалу;  
 проектувати особистісно-значущі завдання професійної дія-

льності, індивідуальні цілі роботи на занятті; 
 продуктивно працювати в групі. 
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Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 

сутність поняття «виробництво», його основні елементи та 
структуру;  

види економічних ресурсів; основні 
риси факторів виробництва; 

вміти  
визначати види економічних ресурсів, необхідних для виро-

бництва товару;  
визначати види доходів, які приносить кожен вид ресурсу. 

 

Організація заняття 
 

№ 

Час 

Зміст 

Соціальна 

Засоби (хв) форма 
     

1 5 Вступ. Виведення зображення на дошку Студенти ПП1, 

  та його аналіз   
     

2 20 Розкриття економічної суті ресурсів, не- Викладач, ІЛ 1, РЛ1 

  обхідних для виробництва студенти  
     

3 5 Виконання завдань на аналізу отримано- Студенти РЛ2 

  го матеріалу та заповнення завдань   
     

4 20 Проведення ділової гри з залученням Студенти РЛ3 

  групи   
     

5 10 Розкриття поняття економічних ресурсів Викладач ІЛ2, ПП2 

6 10 Проведення ділової гри Студенти РЛ 4 

7 5 Підведення підсумків по запропонова- Студенти РЛ5 

  ному завданню.   
     

8 5 Підведення підсумків заняття Студенти РЛ6 

 80    
 

Коментарі до організації заняття 
 

К1) На дошку виводиться схема та пропонується студентам 
самостійно зробити її аналіз (ПП1). 

К2) Відбувається подача інформаційного матеріалу із заното-
вуванням основних моментів і виведення пояснювального мате-
ріалу за допомогою слайдів. ІЛ 1.  

К3) Відбувається закріплення пройденого матеріалу за допо-
могою допоміжних робочих листків РЛ 1, на яких кожен студент 
повинен зробити свої записи. 
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К4) Підведення підсумків допомагає реальніше оцінити об’єм 
засвоєного матеріалу та дає змогу доопрацювати прогалини. 

К5) Відбувається подача інформаційного матеріалу із заното-
вуванням основних моментів і виведення пояснювального мате-
ріалу за допомогою слайдів.  

К6) Відбувається закріплення пройденого матеріалу за допо-
могою допоміжних робочих листків РЛ2, РЛ 3, на яких кожен 
слухач повинен зробити свої записи.  

К7) Підведення підсумків допомагає реальніше оцінити об’єм 
засвоєного матеріалу та дає змогу доопрацювати прогалини.  

К8) Відбувається підбиття підсумків всього заняття за допо-
могою РЛ 4-6, які чітко розмежовує всі поняття та дає змогу про-
аналізувати матеріал. 
 

Матеріали до заняття ПП 1  
Зображення на дошці аналізує поставлену мету вивчення те-

ми. Розкриває її суть і допомагає краще усвідомити поданий ма-
теріал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Матеріали для проведення заняття 
 

ІЛ 1 
Раціональне використання ресурсів великою мірою залежить від 

технологічного рівня виробництва, тобто сукупності способів і 
методів, використовуваних для обробки сировини, матеріалів, а 
також засобів праці. Технічне устаткування і методи виготовлення 
товарів і послуг постійно вдосконалюються на основі накопичення 
наукових знань. Таке вдосконалення машин і методів виробництва 
забезпечує збільшення випуску продукції при незмінних або й 
менших витратах сировини, енергії, палива та інших ресурсів. Го-
ловним напрямом підвищення ефективності виробництва та раціо- 
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нального використання ресурсів є запровадження маловідходних 
і безвідходних технологій, що базуються на комп’ютеризації, 
авто-матизації, використанні нових видів енергії та сировини.  

Важливим фактором, від якого залежить обсяг виробництва, є 
економічні ресурси, якими володіє суспільство. Економічні ресу-
рси це основні елементи економічного потенціалу, їх поділяють 
на чотири основні групи:  

 природні ресурси. Це наявна в природі земля, її надра, зе-
мельні угіддя, водні багатства та водна енергія. Вони поділяють-
ся на вичерпні і невичерпні або відновлювані і не відновлювані;  

 матеріальні ресурси створені працею людей. Це всі створені 
людьми засоби виробництва (засоби і предмети праці), які є ре-
зультатом матеріального виробництва. Вони поділяються на пре-
дмети праці і засоби праці. Предмети праці — це все те, на що 
спрямована діяльність людини — сировина, матеріали. До засо-
бів праці відносять усі ті речі, якими людина впливає на предме-  
ти праці. Засоби праці поділяються на активні і пасивні. До акти-
вних належать машини, обладнання, інструменти, потокові лінії, 
конвеєри тощо. До пасивних — будівлі, споруди, місткості, внут-
рішньовиробничі засоби комунікації, склади;  

3) трудові ресурси. До них належить працездатне економічно 
активне населення країни , яке володіє фізичними і духовними 
здібностями, необхідними для участі в трудовій діяльності. Чисе-
льність і структура трудових ресурсів відображає потенційну ма-
су «живої праці, якою володіє суспільство. Якість трудових ресу-
рсів залежить від їх структури за статтю, професійно-кваліфі-ка-
ційним і культурно-освітнім рівнем;  

4) фінансові або інвестиційні ресурси. Фінансові ресурси — 
це сукупність усіх грошових коштів і фінансових активів, якими 
во-лодіє держава і може інвестувати їх у виробництво. Фінансові 
ре-сурси формуються внаслідок розподілу і перерозподілу 
грошових коштів підприємств, населення і накопичення їх 
фінансовими суб’єктами для використання.  

Значимість окремих видів ресурсів змінюється залежно від 
зміни технології виробництва. Так, в умовах ручного виробницт-
ва головна роль належала трудовим ресурсам, в умовах машин-
ного — матеріальним. В умовах НТР, коли відбувається перехід 
до маловідходних і безвідходних технологій, зростає роль інтеле-
ктуальних та інформаційних ресурсів.  

У нашій літературі поряд з поняттям «економічні ресурси» 
вживається поняття «фактори виробництва». На нашу думку, їх 
не можна вважати тотожними. Поняття «ресурси» (від французь- 
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кого ressources) означає кошти, засоби, запаси, джерела коштів, 
засобів, запасів. їх можна використати у виробництві. Ресурси 
можуть бути економічні, природні, трудові, фінансові, інформа-
ційні, інтелектуальні тощо.  

Поняття фактор походить від латинського factor, що означає 
чинник, що робить, виробляє, впливає, рушійна сила процесу або 
одна з його умов. Спільне між поняттями «ресурси» і «фактори» 
те, що і одні, й інші можуть бути природні, економічні, трудові, 
фінансові, тобто являти собою одні й ті ж природні й соціальні 
сили, з допомогою яких здійснюється виробництво. Але до фак-
торів можна віднести законодавство, час, простір, інформацію, 
погоду, клімат, тобто чинники, які безпосередньо у виробництві 
не використовуються, але на нього впливають.  

У марксистській економічній літературі виділяють три основ-
ні фактори виробництва: працю, предмети праці і засоби праці. Їх 
поділяють також на речові й особисті.  

Сучасна економічна наука до складу факторів виробництва ві-
дносить працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку, 
інформацію та екологію. Земля, як фактор виробництва, означає 
всі використовувані у виробництві природні ресурси. Капітал — 
це виготовлені людьми засоби виробництва, які здатні приносити 
дохід. Робоча сила (у марксистській економічній теорії) — це 
здатність людини до праці, сукупність її фізичних і розумових 
здібностей. За статистикою ООН, що ґрунтується на економічних 
поглядах, прийнятих у розвинутих країнах, робоча сила — це 
люди у віці 16 років і старші, задіяні у виробництві, і ті, що шу-
кають роботу. Праця ж виступає як доцільна діяльність людини, 
спрямована на зміну предметів праці і сил природи з метою при-
стосування їх для задоволення людських потреб.  

Підприємницькі здібності в умовах ринкової економіки ви-
ступають як особистий людський ресурс, який полягає у здатнос-
ті підприємця до високої організації виробництва, в умінні орієн-
туватися в ринковій кон’юнктурі, брати на себе ініціативу в 
організації виробництва, приймати рішення, які визначають курс 
діяльності підприємства, упроваджувати нові технології та нові 
форми організації виробництва і йти на ризик.  

Наука — це систематизовані людські знання про суспільство, 
природу, економіку і людську діяльність.  

Інформація — це система збирання, обробки та систематизації 
різноманітних знань, які використовуються в різних сферах жит-
тєдіяльності. У практичній діяльності проявляється як продаж 
технологій у формі патентів. 
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Екологія, як фактор виробництва, — це чинники навколиш-
нього середовища, що здійснюють певний вплив (негативний або 
позитивний) на економічні процеси, рослинність, тваринний світ 
і на людину. 
 

РЛ1. Запитання для аналізу вивченого матеріалу: 
 Які елементи процесу виробництва вам відомі? 
(праця, засоби праці та предмети праці) 
 Що включають в себе предмети праці? 
(земля, сировина, різні матеріали) 
3. Що включають засоби праці?  
(машини, інструменти, виробниче обладнання, транспортні 

засоби)  
У сукупності засоби та предмети праці становлять засоби ви-

робництва. Результатом виробництва є продукт, у якому відо-
бражається праця (кваліфікована, продуктивна чи ні). 
 

РЛ 2. Завдання для групової роботи  
Використовуючи картки-загадки, спробуйте розділити їх за 

категоріями. 
Слова на картках для І групи: цинк, водопровідник, мідь, 

інженер, вугілля, офіціантка, вода, архітектор, духовка, механік. 
Слова на картках для ІІ групи: продавець, комп’ютер, підп- 

риємства, калькулятор, ножиці, папір, вантажівка, телефон, 
стетоскоп, робітник на конвеєрі. 

Слова на картках для ІІІ групи: пісок, вчитель, рослини,  
медичний технік , грант , алмази, молоток, тварини, ландшафт-
ний архітектор, дерева.  

Представники кожної групи записують ресурси за категоріями 

в таблицю у три стовпчики. 
 

Розподіл виробничих ресурсів: 
 

І категорія ІІ категорія ІІІ категорія 
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Запитання для обговорення 
 Які картки репрезентують те, що дає природа? 
 Які з карток репрезентують людей? 
 Які з карток репрезентують товари, що виробляються людьми? 

 

ІЛ 2. Суть і види економічних ресурсів  
Економічні ресурси (фактори виробництва) — всі види ресур-

сів, що використовуються в процесі виробництва.  
Земля ( природні ресурси) — усі блага природи, які 

використо-вуються в процесі виробництва: мінеральні, земельні, 
водні, лісо-ві, біологічні.  

Праця — це сукупність умінь, навичок, фізичних та інтелекту-
альних можливостей людини, тобто її робоча сила, яку вона ви-
користовує у процесі економічної діяльності.  

Основа праці — трудові ресурси — усі люди працездатного 
віку (за винятком інвалідів та інших людей, які не здатні до пра-
ці) і працюючі, які старші або молодші працездатного віку.  

Останнім часом засоби виробництва змінюються з певних об-
ставин:  

вплив науково-технічного прогресу, 
наукомісткість виробництва,  

зростання екологічного навантаження на природу. 
Це призводить до потреби у вищій кваліфікації працівників і 

модернізованому науковому забезпеченні.  
Капітал, як фактор виробництва, — це засоби виробництва, 

що належать підприємцям або іншим власникам і використову-
ються в процесі створення речей і послуг.  

 Грошовий капітал — кошти, призначені для організації та 
розширення виробництва, придбання знарядь, матеріалів і сиро-
вини, найму робітників і менеджерів.  

 Реальний (матеріальний) капітал — засоби виробництва 
тривалого й короткочасного використання. 

 Людський капітал: маються на увазі рівень освіти, кваліфі-
кація, досвід, працездатність, рівень загальної культури, етичні 
цінності людей.  

Підприємливість — об’єднуючий чинник виробництва, що 
передбачає наявність цілеспрямованості, знань , уміння йти на 
ри-зик, використання законних можливостей для досягнення 
певної мети, хист до управління людьми.  

Інформація — сукупність інформаційних об’єктів, відображе-
них у знаковій формі на матеріальних носіях, що містять інфор-
мацію про події та процеси реального світу. 
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Які доходи отримують від використання різних видів еконо-
мічних ресурсів: 

 праця — заробітна плата; 
 капітал — відсоток на вкладені гроші; 
 земля — рента; 
 підприємницька діяльність — прибуток підприємця? 

 

ПП 2. Запитання на дошці  
— Чи можна для виробництва товарів і послуг використовува-

ти один з перелічених ресурсів? 
 

РЛ 3. Завдання для групової роботи  
Перелічіть види економічних ресурсів на аркуші паперу і за-

пропонуйте іншим групам визначити товар, або продукцію яку 
можна виготовляти на основі цих ресурсів. 
 

№ Економічні ресурси Товар Продукція 
    

    

    

    

    

    
 

Групи обмінюються таблицями та рекламують товар. 
Запитання для обговорення 
— Який товар прорекламований найкраще? Чому? 
— Який з прорекламованих товарів ви б придбали? 

 

РЛ 4. Гра 
Чи всі можуть бути підприємцями ? Зараз ми це перевіримо 

Гра «Парні — непарні». Роздати учням по 6 ґудзиків. Запро-
понувати вгадати в процесі гри, заховавши кілька ґудзиків у за-
критий руці суперника, парну чи непарну кількість. Виграє той, 
хто вгадав, парну чи непарну кількість ґудзиків заховав супер-
ник. У кого не залишилось ґудзиків — сідає на місце. Виграють 
ті, у кого найбільше ґудзиків. 

Запитання до гри. Дискусія  
— Які підприємницькі здібності притаманні тим, хто 

виграв? (інтуїція, здатність до ризику, везіння.) 
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РЛ 5. Закріплення нових знань і вмінь 
Визначте до якої категорії економічних ресурсів відносяться: 
 лікар-стоматолог; 
 підземні джерела питної води; 
 будинок міської гімназії; 
 начальник будівельного управління; 
 бетономішалка; 
 земельна ділянка під будівельний майданчик; 
 кар’єр з видобутку вапна; 
 міні- пекарня «Дока-піца»; 
 вода в Кременчуцькому водосховищі; 
 корпуси заводу «Азовсталь». 

 

РЛ 6. Практичне завдання  
1) Назвіть усі види виробничих ресурсів, які необхідні для ви-

робництва пшениці, і класифікуйте їх.  
Класифікація виробничих ресурсів для виробництва пшениці: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Сімейне підприємство виробляє трикотажні вироби: светри 
 шапки машинного плетіння. Які засоби виробництва для цього 
потрібні: 

— сировина; 
— напівфабрикати; 
— засоби праці? 

 
Класифікація засобів виробництва: 

 
Сировина Напівфабрикати Засоби праці 

 
Светри 

 
Шапки 
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Використана література 
1. Климко Г.  Н.,  Нестеренко В.  П.,  Каніщенко Л.  О.,  Чухно А.  А. 

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для 
студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. — К.: 
Вища школа, 1999. — 743 с. 

2. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія: 6-те вид. — К.:  
Знання-Прес, 2007. — 719 с. 

 

1 . 2 . Типи і моделі економічних систем. 

Умови виникнення ринкової економіки 
 

Функції теми 
Актуальність теми відповідає потребам розвитку національної 

економіки та сучасного суспільства, актуальність полягає в тому, 
що ринкова економіка є на даний момент найпоширенішою, і як 
вважається найефективнішою сучасної економічної системою. 
Ринкова економічна система є панівною формою економічного 
життя сучасного суспільства.  

Поняття ринку є вихідним поняттям у теорії ринкової еконо-
міки. Ринок являє собою систему відносин між продавцями і по-
купцями, за допомогою яких вони вступають у контакт з приводу 
купівлі-продажу товарів чи ресурсів. Ринкова економіка — це та-
ка економічна система, в якій фундаментальні економічні про-
блеми — що, як і для кого виробляти — вирішуються головним 
чином через ринок. Тому проблеми, з якими ми стикаємося, до-
сить часто розкриваються у цій темі.  

Розгляд ринкових механізмів у цілому дасть можливість сту-
дентам правильної оцінки ситуації, вмінню аналізувати стан рин-
ку та застосовувати на практиці в своїй подальшій діяльності. 
 

Вихідні передумови 
Студенти 
знають 
 логіку вивчення та зміст теми «Основи ринкової економіки»; 
 основні поняття теорії економічної системи; 
 основні інститути та механізми мікро- і макроекономіки; 
вміють 
 здійснювати рефлексивний аналіз власної освітньої діяльно-

сті на основі вивченого матеріалу; 
 проектувати особистісно-значущі завдання професійної дія- 

льності, індивідуальні цілі роботи на занятті;  
• продуктивно працювати в групі. 
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Навчальні цілі 
Після вивчення теми студенти будуть 
знати 
— основи мікро- та макроекономіки; 
— основні характеристики типів економічних систем; 
— умови виникнення ринкової економіки; 
— функції та принципи ринкової економіки; 
— механізми ринкового функціонування; 
вміти: 
— розрізняти різні моделі побудови економічних систем; 
— визначати типи економічних систем; 
— визначати переваги і недоліки різних типів економічних 

систем; 
— визначати умови формування ринкової економіки; 
— аналізувати економічну поведінку ринкових суб’єктів. 

 

Планування заняття 
 

№ 
Час 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
(хв) форма    

     

1 5 Вступ.  Виведення  зображення  на Студенти ПП1, 

  дошку та його аналіз   
     

2 20 Розкриття суті типів та моделей еко- Викладач, ІЛ 1 

  номічних систем студенти  
     

3 25 Виконання завдань на закріплення Студенти РЛ1 — РЛ4 
  отриманого матеріалу та заповнення  РЛПР 1-4 

  завдань   
     

4 5 Підведення підсумків по запропоно- Викладач, РЛ5 

  ваному завданні студенти  
     

5 15 Розкриття суті умов виникнення ри- Викладач ІЛ2, ПП 2 

  нкової економіки   
     

6 5 Практичні завдання Студенти РЛ 6-8 

7 5 Підведення підсумків заняття. Закрі- Студенти РЛ 9 

  плення знань. Домашнє завдання   
     

 80    
 

Коментарі до організації уроку 
К1) На дошку виводиться схема ПП 1 і пропонується студен-

там самостійно зробити її аналіз.  
К2) Відбувається подача інформаційного матеріалу ІЛ 1 із за-

нотовуванням основних моментів і виведення пояснювального 
матеріалу за допомогою слайдів. 
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К3) Відбувається закріплення пройденого матеріалу за допо-
могою допоміжних робочих листків РЛ 1-4, на яких кожен слу-
хач повинен зробити свої записи.  

К4) Підведення підсумків РЛ 5 допомагає реальніше оцінити 
об’ єм засвоєного матеріалу та дає змогу доопрацювати прогали-
ни.  

К5) Відбувається подача інформаційного матеріалу ІЛ 2, ПП2 
із занотовуванням основних моментів і виведення пояснювально-
го матеріалу за допомогою слайдів.  

К6) Підведення підсумків допомагає реальніше оцінити об’єм 
засвоєного матеріалу та дає змогу доопрацювати прогалини РЛ 6-8.  

К7) Відбувається підбиття підсумків усього заняття, який чіт-
ко розмежовує всі поняття та дає змогу проаналізувати матеріал. 
Студенти отримують домашнє завдання РЛ 9. 

 

Зображення на дошці 
ПП 1 
Зображення на дошці актуалізує поставлену мету вивчення 

теми. Розкриває її суть і допомагає краще усвідомити поданий 
матеріал. 
 

      
Ринкова економіка 

 
  

 
        

              

             

  Типи      Моделі   
         

              

              

  Саморегульована    Вільний ринок  
              

              

        Економічний лібералізм  
         
              

              

        Державний дирижизм  
              

              

        Соціально-ринкове  
  

Регульована 

   

     

господарство 
 

      
              

              

              

        Корпоративний патериалізм  
              

              

        Планово-ринкове  
         господарство  
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Соціально- Соціально-  
Планово- екологічна орієнтована 

ринкова – економіка  ринкове 

економіка   господарство 

 Економічний Корпоративний 

Державний 
лібералізм патерналізм Економіка 

  

узгоджень 
дирижизм 

  
   

 
 
 
 

 
ОСНОВНІ МОДЕЛІ  

РЕГУЛЬОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Матеріали для проведення заняття 
 

ІЛ 1. Суть і види економічних систем 
 

«Чому в різних країнах рівень економічного 

добробуту людей відрізняється?» 
 

Економічне життя будь-якого суспільства організоване пев-
ним чином. Спосіб цієї організації називаємо економічною сис-
темою. Розкрити спосіб організації — означає показати, як узго-
джується діяльність багатьох суб’єктів економічних відносин, 
хто є власником виробничих ресурсів і яким чином ресурси пот-
рапляють до виробників, перетворюючись згодом на речі та пос-
луги для споживачів.  

Економічна система — спосіб організації економічного життя 
суспільства.  

Економічна система первісної общини базувалась на спільній 
власності. Засоби праці були спільною власністю, а вироблений 
продукт розподілявся в інтересах усієї общини в цілому. 
Найбіль-шу частку отримували вожді, мисливці, воїни. Між 
усіма іншими членами общини продукт розподілявся порівну.  

Рабство означало перехід до приватної власності в її абсолют-
ній формі. Власністю рабовласника є не тільки земля, засоби ви-
робництва, але і сама людина, яка на нього працює. Раб не має 
сім’ї, будинку, господарства. 
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Феодалізм розвинув приватну власність в абсолютній формі і 
у тій же годину послабивши її абсолютний характер. Кріпак ви-
ступає і як суб’єкт, і як об’єкт власності. Як суб’єкт власності він 
має землю, сільськогосподарський інструмент, худобу тощо. Як 
об’єкт власності кріпак був змушений до відробіткового оброку 
(панщини), натурального (продукти виробництва) та (або) гро-
шового оброку.  

При капіталістичному господарюванні, щоб організувати ви-
робництво матеріальних благ, власник засобів виробництва по-
винний був купити робочу силу, а не людину. Без цього немає 
виробництва. Отже, здійснюється купівля-продаж робочої сили 
(наймання на роботу) і починається капіталістичне виробництво. 
При цьому стрімко розвиваються ринкові відносини. 

Традиційна економічна система — спосіб організації еконо-  
мічного життя, за якого всі ресурси знаходяться у власності пле-
мені (общини) і які розподіляються відповідно до давно існуючих 
традицій.  

Економіка орієнтована на сільське господарство. У більшості 
країн переважає розрізненість населення у вигляді етнічних груп. 
Економіка країн представлена в основному сільським господарс-
твом, рідко гірничодобувною промисловістю. Технічний прогрес 
і введення інновацій обмежені, тому що вони заперечують звича-
ям і загрожують стабільності суспільства. Все, що проводитися і 
здобувається, не в змозі прогодувати і забезпечити населення цих 
країн. 

Основні риси традиційної економічної системи: 
 традиційні методи виробництва;
 застаріла технологія виробництва;
 переважання ручної праці;
 консерватизм і неприйняття нововведень.
Плюси традиційної економічної системи 
стабільність;
передбаченість; 
висока якість окремих видів продукції як результат викори- 

стання технологій відпрацьованих поколіннями. 
Мінуси традиційної економічної системи 
 незахищеність перед будь-якими зовнішніми змінами;
 нездатність до прогресу.
Буркіна-Фасо, Бурунді, Бангладеш, Афганістан , Бенін — це 

найменш розвинені країни світу. На противагу цим державам ви-
ступають країни з вищим доходом, але теж орієнтовані на сільсь-
ке господарство: Азербайджан, Котд-Дівуар, Пакистан. 
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Командна економічна система — економічна система, у якій 
домінує державна власність на засоби виробництва, колективне 
прийняття економічних рішень, централізоване керівництво еко-
номікою за допомогою державного планування.  

Характерними рисами є суспільна (а в реальності державна) 
власність практично на всі економічні ресурси, централізоване 
економічне планування як основа господарського механізму.  

Держава повністю контролює виробництво і розподіл продук-
ції, внаслідок чого виключаються вільні ринкові взаємозв’язки 
між окремими господарствами. Повне одержавлення господарст-
ва викликає небачену за своїми масштабами монополізацію ви-
робництва і збуту продукції. Гігантські монополії, що затвер-
джуються у всіх областях господарства і підтримуються міністер-
ствами і відомствами, при відсутності конкуренції не піклуються 
про впровадження нових технологій виробництва. 

Основні риси командної економічної системи 
 централізм;
 планування;
 ієрархія;
 зрівнялівка;
 державна власність на ресурси.
Плюси командної економічної системи 
 стабільна економіка;
 упевненість у майбутньому;
 гарантії всім мінімуму життєвих благ;
 немає проблеми працевлаштування.
Мінуси командної економічної системи 
 повільне впровадження нових технологій;
 немає економічних стимулів до ефективної роботи, оскіль-ки 

переважає зрівняльний підхід до оплати праці;
 формуються безініціативні працівники;
 ресурси використовуються неефективно;
 економіка стає дефіцитною, утворюється чорний ринок.
Ця система панувала раніше в СРСР і ряді азійських держав, 

Кубі, В’єтнамі, Північній Кореї. 
Ринкова економічна система — економічна система, яка за-  

снована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції; 
вона спирається на особисті інтереси та обмежує роль уряду. 

Основні риси ринкової економічної системи 
 приватна власність на засоби виробництва і природні ресурси;

 свобода вибору (свобода підприємництва, свобода спожив-

чого вибору);
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 саморегулювання економіки;

 головний стимул економічної активності — особиста вигода;
 вільна конкуренція;
 мінімум втручання держави в економіку.
Плюси ринкової економічної системи 
 стимулюється висока ефективність виробництва;
 сприяння підвищенню якості товарів і послуг;
 свобода вибору діяльності підприємців;
 стимулювання науково-технічного прогресу.
Мінуси ринкової економічної системи 
 економіка нестабільна — її розвиток регулярно уривається 

кризами;
 недостатнє фінансування наукових досліджень, сфери освіти;
 посилюється нерівність в суспільстві;
 нераціональне ставлення до природних ресурсів.
Країн зі 100 %-ринковою економічною системою не існує. 

Найбільш під це визначення підходять Німеччина, США, Японія, 
Великобританія і деякі інші високорозвинені країни. 

Змішана економічна система — економічна система, що по- 
єднує елементи планової та ринкової економіки. 

Основні риси змішаної економічної системи 
 поєднання державного і приватного секторів економіки;

 розвинена велика кількість галузей промисловості;
 конкуренція;
 особиста участь держави у наданні соціальних благ;
 компенсація недоліків ринкової економіки державним ре-

гулюванням.
Плюси змішаної економічної системи 
 економічна стабільність;
 політична стабільність;
 соціальні гарантії;
 захист і заохочення конкуренції;
 підтримка освіти, культури, науки.
Мінуси змішаної економічної системи 
 відсутність стандартних схем розвитку;
 необхідність розроблення національних моделей з ураху-

ванням національної специфіки.
Прикладом є Росія, Угорщина, Болгарія, Польща, Чехія. Еко-

номіка сучасної Україні, якщо виходити з формальних ознак, є 
також змішаною.  

Перехідна економічна система — це економічна система, яка 

переходить від планової до ринкової. 
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Країни з перехідною економікою — це 28 держав центральної 
і східної Європи, Закавказзя і Середньої Азії, що здійснюють з 
початку 90-х років перехід від планової до змішаної економіки. 
Вони виникли у зв’язку з розпадом світової соціалістичної сис-
теми. По рівню соціально-економічного розвитку майже всі краї-
ни центральної східної Європи відносяться до середньорозвине-
них. В основному це індустріальні та індустріально-аграрні 
країни. 

Основні риси перехідної економічної системи 
 часткова економічна свобода;
 конкуренція;
 часткова автоматизація регулювання;
 ієрархія.
Приклади: Албанія, Румунія, Словаччина, Боснія і Герцегови-

на, Македонія, Естонія. 
 

РЛ 1. Завдання Постановка завдання. Визначити тип 

економічної системи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛПР 1. До завдання 1 
1) Система, якій притаманні риси різних економічних систем, 

називається ___________________економічною системою (змі-  
шана). 
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 Спосіб організації економічного життя, за якого всі ресурси 
знаходяться у власності племені (общини) і які розподіляються 
відповідно до давно існуючих традицій називається ___________ 
__________ економічною системою (традиційна). 

 Система господарювання, основу якої складає приватна 
власність, називається _____________________економічною сис- 
темою (ринкова). 

 Економічна система, яка здійснює перехід від командної до 
ринкової економіки, називається _________________________ 
(перехідна). 

 Система, за якої головні економічні питання розв’язуються на 
підставі рішень центральних органів, називається ___________ 
___________ (командна). 
 

РЛ 2. Завдання 
Постановка завдання  
Визначити, правильними чи неправильними є наведені нижче 

твердження: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛПР 2. До завдання 2 
 Командна економічна система передбачає традиційні мето-ди 

виробництва (ні). 
 «Чорний ринок» виникає при традиційній економічній сис-

темі (ні). 
 Розшарування населення за доходами притаманне ринковій 

економіці (так). 
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 Змішана економіка поєднує переваги ринкової і командної 
економіки (так). 

 У командній економіці домінуючою формою власності є 

приватна (ні). 
 

РЛ 3. Завдання Постановка завдання. Установіть 
відповідність між економі- 

чними поняттями та їх змістом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛПР 3. До Завдання 3 
 

 Вільні можливості розпоряджатися ресурсами, здійснювати 
угоди, виробляти різноманітні товари та послуги, виходячи з вла-
сних інтересів. 

 Принцип керування економікою через центральні органи 
влади, які розпоряджаються основними ресурсами.  

 Абсолютне, захищене законом право громадянина чи юри-
дичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби 
виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний про-
дукт), яка полягає в тому, що ці об’єкти власності належать при-
ватним особам. 
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 Суперництво між виробниками за отримання найбільших 
прибутків. 

 Привласнення державою (як суб’єктом власності) засобів 
виробництва, робочої сили, частки національного доходу та ін-  
ших об’єктів власності у різних сферах суспільного відтворення. 
 

А) Централізм.  
Б) Державна власність. 
В) Конкуренція.  
Г) Економічна свобода. 

Д) Приватна власність. 
 

(1 — Г, 2 — А, 3 — Д, 4 — В, 5 — Б) 
 
 

РЛ 4. Завдання Постановка завдання. Обрати з перелічених 
характеристик  

ознаки економічної системи, вказаної на картці. 
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РЛПР 4. До завдання 4  
Роль держави — контролююча і адміністративна (командна). 
Інтереси покупця визначають дії виробника (ринкова). 
Забезпечення державою соціальних гарантій для населення 

(змішана). 
Переважання у виробництві ручної праці (традиційна). 
Гарантуються державою і практично поширені усі види влас- 

ності (змішана). 
Економічна свобода вибору і дій (ринкова).  
Часткова автоматизація регулювання економіки (перехідна). 
Виробництво орієнтується на традиції і досвід минулих поко- 

лінь (традиційна). 
Централізм у розподілі доходів (командна). 
Гарантія економічної та політичної стабільності (змішана). 
Часткова економічна свобода вибору (перехідна).  
Приватна власність на ресурси і засоби виробництва 
(ринкова). Наявний «чорний ринок» (командна).  
Фіксується уповільнення технічного прогресу (традиційна). 

 
 

РЛ 5. Практичне завдання 
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Постановка завдання. Розподілити країни за типами еконо-

мічних систем. 
 

 Традиційна   Командна  Ринкова   Змішана   Перехідна  
              

 
Азербайджан 

  Куба  США   Росія   Румунія  
             

 
Пакистан 

  В’єтнам  Японія   
Болгарія 

  Македонія         

           

 
Афганістан 

 СРСР  Німеччина   
Польща   

Естонія    

 

   

       

              

 
РЛ 6. Завдання Постановка завдання. По кожному 
ствердженню дати пояс- 

нення. 
Економічне життя будь-якого суспільства певним чином ор-

ганізоване. Спосіб цієї організації називаємо економічною сис-  
темою. 

У сучасному світі існує п’ять основних типів економічних 

систем: традиційна, планова, ринкова, змішана, перехідна. 
 

ПП 2  
Принципи ринкової економіки 

 
Свобода вибору свобода 

підприємницької діяльності 

 
незалежність в прийнятті 

рішень вільна конкуренція 

вільне ціноутворення 

 
обмеженість державного 

втручання приватна власність 

розвинена інфраструктура 

 
захист прав споживачів,виробників 
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ІЛ2  
Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, в 

літературі отримали назву «ринкова економіка», ключовим конс-
труктивним елементом якої є ринок.  

Ринкова економіка — це такий розділ економічних наук, який 
вивчає процес розподілу та споживання продукції під впливом 
закону попиту, пропозиції та конкуренції.  

У загальному сенсі під ринком розуміють сукупність суспіль-
них та економічних відносин у сфері обміну.  

Ринок виступає як сукупність різних форм організації співро-
бітництва людей, фірм, інституцій, які допомагають звести разом 
з комерційною метою продавців і покупців, а також надати мож-
ливість першим продати, другим — купити товар. Суб’єкти рин-
ку — практично всі учасники суспільного виробництва (держава, 
державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх 
обєднання; іноземні фірми та громадяни; різні установи та орга-
нізації; громадяни України  

Об’єкти ринку — усі результати суспільної діяльності (мате-
ріальні продукти праці; інтелектуальні; робоча сила; інформація, 
цінні папери; позичкові капітали, валюта, золото тощо).  

Ринкова економіка є складною системою. Ми обмежимося 
розглядом лише загальної схеми її функціонування, що дозволяє 
позначити основні моменти, що різнять логіку цієї системи від 
логіки, що лежить у основі централізованої планової економіки. 
Ця схема — груба модель — розглядає ринкову систему вільної 
конкуренції (laisserfaire), причому сама модель є нормативною. 
Реальна ринкова економіка є дуже складним об’єктом , і всі 
спроби її схематизувати приводять до значного збідніння реаль-
ності.  

Фундаментальною характеристикою ринкової системи є при-
ватна власність, що дозволяє окремим особам чи підприємствам 
на власний розсуд володіти, контролювати, застосувати і реалізо-
вувати матеріальні ресурси. За підсумками приватної власності 
реалізуються свобода підприємництва і свободу вибору.  

Свобода підприємництва означає, що приватне юридичне під-
приємство вправі нагромаджувати економічні ресурси, організо-
вувати процес виробництва з цих ресурсів товарів і послуг на ви-
бір і продавати їх на ринках, виходячи з інтересів фірми. Підпри-
ємство вільне розпочати якийсь конкретний вид діяльності та 
припинити її.  

Свобода вибору передбачає, що власник матеріальних ресур-

сів і грошового капіталу може використати чи реалізовувати ці 
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ресурси на власний розсуд. Вона означає також, що працівники 
вправі зайнятися будь-яким виглядом праці. Нарешті, вона до-
зволяє споживачам вільно, у межах своїх грошових доходів, ку-
пувати товари та в тому наборі, що вони вважають собі за потрі-
бне. Свобода споживчого вибору виявляється найширшою з цих 
свобод. Споживач у ринковій економіці посідає особливе місце; 
він має суверенітет. Свобода підприємницької діяльності, зреш-
тою, залежить від споживчих переваг.  

Інституціональні основи ринкової економіки . Ринкова еконо-
міка за своїм соціально-економічним змістом є капіталістичною 
економікою; вона базується на капіталістичному способі вироб-
ництва. Капіталістична економічна формація охоплює такі інсти-
тути і принципи: 1) приватну власність; 2) клас капіталістів, вла-
сників засобів виробництва; 3) клас найманих працівників: 
робітників, інженерів і техніків, менеджерів , науковців; 4) свобо-
ду підприємництва і вибору; 5) особистий інтерес як головний 
мотив вибору; 6) конкуренцію; 7) опору на систему цін або рин-
кову систему; 8) обмежену роль держави. 

 

Принципи ринкової економіки  
Ринкова економіка існує за умови здійснення певних принци-

пів (вимог) взаємодії та спілкування економічних суб’єктів. 
Основні принципи  
 Панування приватної власності, з вільним вибором право-вої 

форми власності. 
 Економічна свобода — свобода підприємництва і вільний 

вибір виду діяльності, який ведеться на власний ризик.  
 Особистий інтерес як головний мотив вибору. 
 Вільне ціноутворення. Лібералізація цін залежно від попиту 

 пропозиції. 
 Конкуренція; її захист і забезпечення цивілізованих форм. 
Принцип економічної свободи 
Економічна свобода — це можливість індивіда реалізувати 

свої інтереси і здібності шляхом активної участі в процесі відтво-
рення. Умовою реалізації цього принципу є приватна власність 
на майно, доходи, виробничі ресурси. Ґрунтується економічна 
свобода на приватній власності і свободі підприємництва: кожен 
підприємець має право і можливість, використовувати наявні ре-
сурси і створені блага і розпоряджатися ними, виходячи з особи-
стих інтересів. Необхідними атрибутами економічної свободи є 
економічна відповідальність і ризик. Свобода означає, що кожен 

 
38 



економічний суб’єкт керується власним інтересом і несе відпові-
дальність за власні дії.  

Для виробника економічна свобода означає можливість роз-
почати діяльність у будь-якій сфері та досягати мети максимізації 
власного доходу (прибутку) усіма законними способами.  

Автономність дій учасників ринку передбачає вільний вибір 
ними економічної поведінки і повну відповідальність за наслідки 
цієї поведінки.  

Для споживача економічна свобода передбачає широкий вибір 
речей і послуг і досягнення найліпшого використанні власних 
доходів з метою одержання найбільшої корисності.  

Принцип особистого інтересу виступає головним мотивом і 
рушійною силою економіки. Для споживача — це максимізація 
корисності, для підприємця — максимізація прибутку. Однак 
отримати прибуток, не задовольнивши інтереси споживача, не-
можливо. Тому в ринковій економіці існує перевага інтересів 
споживача, хоча і не виключається певне нав’язування блага, за-
вдяки маркетинговим зусиллям.  

Принцип конкуренції. Конкуренція в економічній сфері є зма-
ганням за ліпшу реалізацію власного економічного інтересу. Без 
економічної свободи не існує конкуренції. Конкуренція в зага-
льному розумінні означає, що кожен підприємець має право ві-
льно без перешкод займатися тим самим бізнесом, що і інший 
підприємець. Фактично це є змагальність в ефективності . Кон-
куренція є найдавнішим стимулом економічного розвитку і вод - 
ночас у процесі еволюції породжує монополізм, який обмежує і 
деформує конкуренцію. Державна антимонопольна інституція 
повинна протидіяти монополізації ринку, тобто підтримувати 
вільну конкуренцію. Вирізняють різні види конкуренції (див. 
додаток).  

Принцип саморегулювання. Саморегулювання означає, що 
попри велику кількість виробників і споживачів, значну від-
мінність інтересів, їхня діяльність узгоджується автоматично: 
завдяки конкуренції і вільному (за взаємною згодою) форму-
ванню цін.  

Розкрити механізм ринкового саморегулювання можна, пояс-
нивши, як саме в ринковій економіці вирішуються важливі для 
господарського життя суспільства питання: що виробляти? як 
виробляти? для кого виробляти?  

Що виробляти? Виробляється те, на що є попит споживачів. 
Як виробляти? У виробництві використовуються технології,  

які гарантують менші витрати. 
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Для кого виробляти? Виробники орієнтовані на тих покупців, 
доходи яких дають можливість купувати товар. 

Відповіді на Всі ці питання обумовлюються зиском Ринок 
— економічна система, що працює заради прибутку 

Умови функціонування ринкової економіки 
 вільний обіг товару, капіталу, праці; 
 наявність прошарку підприємців (капіталістів), власників 

засобів виробництва; 
 достатня кількість виробників, що формують пропозицію 

товарів і послуг;  
 наявність прошарку (класу) найманих працівників: робіт-

ників, інженерів, програмістів, менеджерів, науковців, інші; 
 автономність дій учасників ринку; 
 певна саморегуляція та самовідтворювання з опорою на си-

стему вільних цін; 
 вільний перелив капіталу між галузями і регіонами; 
 обмежену роль держави, яка повинна виконувати переваж-но 

регулюючу функцію, контролюючі та захищаючі суспільні ін-
тереси; 

 наявність соціальних гарантій. Індивідуальні і державні ін-
тереси за своєю природою знаходяться в певному протиріччі, то-
му необхідно забезпечення з боку держави на всіх рівнях соціа-  
льних гарантій, які з одного боку — це надання рівних можли-
востей для працездатного населення, а з іншого боку підтримка 
соціально вразливих прошарків суспільства;  

 соціалізація і глобалізація економічних зв’язків. Відкри-тість 
економіки і поступова інтеграція в систему світогосподар-ських 
зв’язків;  

 вичерпна поінформованість суб’єктів; 
 наявність відповідного законодавства, що регулюють рин-

кові відносини; 
 незалежність судочинства; 
 наявність ринкової інфраструктури; 
 динамічність — бізнес не сприймає стагнацію. Якщо є за- 

мовлення — потрібно швидко виконувати; 
 достатня ємність ринку; 
 легкість виходу на ринок (сукупність законодавчих, полі-

тичних, технологічних можливостей, наявність конкурентів, то-
варів-замінників, оподаткування, кредитування, можливість за-
лучення капіталу, валютна політика, професіоналізм, соціальне  
оточення, та інші фактори, які стимулюють підприємницьку дія-

льність); 
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 розвинута кредитно-грошова система;  
 знищення тіньової економіки і корупції; 
 поділ праці і спеціалізація. 
Функції ринку:  
— об’єднує усі економічні відносини в єдину економічну сис-

тему; 
— зв’язує всі сфери суспільного відтворення: виробництво, 

обмін, споживання; 
— ринок урівноважує попит і пропозицію; 
— ринок урівноважує ціни; 
— ринок здійснює контроль споживача над виробництвом. 
Ринок виконує ряд функцій, які можна звести у дві групи.  
Організаційні 
1)  встановлення зв’язків між виробниками й споживачами 

продукції (послуг), не опосередкованих іншими системами роз-
поділу;  

 забезпечення вільного вибору партнерів по господарських 
зв’язках; 

 забезпечення конкуренції між суб’єктами ринку. 
Економічні 
 механізм ринку робить усіх учасників конкурентного про- 

цесу матеріально зацікавленими в задоволенні тих потреб, які 
виражаються через попит;  

 ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння 
досягнень науково-технічного прогресу, зниження витрат, під-
вищення якості, розширення асортименту товарів і послуг; 

 сприяє вирішенню центральних проблем економіки (підви-
щення рівня життя, зміна структури економіки тощо);  

 механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту 
товарів і послуг. 

Механізм ринкового функціонування 
Основними елементами ринкового механізму є ціна, попит і 

пропозиція. Між цими елементами є функціональний зв’язок. Ці-
на — це грошовий вираз вартості товару. Попит — потреба, за-  
безпечена грошима. Пропозиція — товари, що знаходяться на 
ринку. У конкурентному середовищі ринкова ціна диференціює 
товаровиробників, виявляє переможців і переможених.  

Механізм ринкового функціонування залежить від типу (ро-
зміру) господарювання: макро-, мікро-, мегаекономіка. Відповід-
но економічний аналіз спирається на макро- або мікропоказники. 
До основних макропоказників відносяться: ВВП, рівень безробіт-
тя, інфляція, результати платіжного балансу, інші. До мікропока- 
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зників відносяться: мінімальна зарплата, види податків, які по-
винні сплатити підприємці тощо.  

Важливо, щоб економічні процеси відбувалися прозоро, а та-
кі види бізнесу, як тіньовий або латентний, не існували. Латентна 
економіка — різновид тіньової економіки, який має криміноген-
ний характер. Існує також “паразитуюча економіка», в якій не діє 
ні ринок, ні законність, коли товари розподіляються шляхом за-
хвату, а не внаслідок купівлі-продажу.  

Економічні процеси відбуваються у законодавчому полі. 
Економічні закони — це взаємозв’язок між економічними яви-
щем та об’єктивною реальністю, які витікають з сутності еконо-
мічних відносин. 

Перш за все це загальні ринкові закони, наприклад: 
— закон попиту і пропозиції, який проявляє зв’язок між попи-

том, пропозицією і ціною; 
— закон вартості, який передбачає необхідність включення в 

ціну товару вартість витрачених ресурсів;  
— закон трудової вартості передбачає, що оплата праці по-

винна забезпечити прийнятну якість життя (мінімальний спо-
живчий кошик повинен, як мінімум відповідати мінімальній 
зарплаті);  

— закон випереджувального зростання продуктивності праці 
порівняно з ростом зарплати;  

— закон відповідності системи управління економіки і мірі 
розвитку продуктивних сил; 

— закон грошового обігу та його зв’язок з інфляцією та ін. 
Проблема вибору. Коли ресурси для виготовлення продукції 

обмежені, перед кожною фірмою (як і людиною, і суспільством) 
стоїть проблема дефіциту. Отже, фірма (уряд, особа) повинна ро-
бити вибір. У процесі вибору фірми прагнуть економити: намага-
тимуться ефективніше використовувати те, що мають. Фірми об-
межені рівнем прибутку, заощаджень і можливістю взяти позику, 
розміром резервного фонду, фондом ризику.  

Прийняття рішення про виготовлення однієї продукції приз-
водить до втрати можливості виробляти іншу. Економісти нази-
вають це альтернативною вартістю. Альтернативна вартість — 
це вартість виробництва продукції або послуги, яка виміряна з 
точки зору загубленої можливості займатися найкращим з досту-
пних альтернативних видів діяльності, який потребує того ж са-
мого часу або тих самих ресурсів. 
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РЛ 7. Завдання Постановка завдання. Заповніть таблицю 
відповідно до 

отриманих знань. 
 

Тип економічної системи Переваги Недоліки 
 

Традиційна 
 

Планова 
 

Ринкова 
 

Змішана 
 

Перехідна 
 

 

РЛ 8. Завдання Постановка завдання. Проаналізуйте прояв 
принципів рин- 

кової економіки в Україні. Запропонуйте заходи щодо удоскона-
лення умов ведення бізнесу в Україні та підвищення якості життя 
в суспільстві. 
 
 
 

 
Основні принципи 

ринкової економіки 

 
 
 
 
свобода вибору 
 
свобода підприємницької діяльності 
 
розвинена інфраструктура 
 
незалежність у прийнятті рішень 
 
вільна конкуренція 
 
вільне ціноутворення 
 
обмеженість державного втручання 
 
приватна власність (особливо на 

виробничі ресурси )  
захист прав споживачів і виробників 
 
інші ознаки 
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РЛ 9. Завдання додому 1. Взаємозв’язки 
економічних процесів і явищ 
І. Пригадавши один день із життя вашої родини, визначте, в 

яких випадках її члени ставали суб’єктами економічних відносин. 
В які відносини (виробництва, обміну, розподілу, споживання) 
вступали члени вашої родини?  

ІІ. Визначте продуктивність праці та капіталовіддачу на двох 
фабриках. На першій за рік вироблено 510 меблевих гарнітурів з 
використанням праці 15 робітників і використано 10 верстатів. 
На другій фабриці зроблено 150 подібних гарнітурів і працювало 
5 робітників і 3 верстати.  

2. Раціональна економічна поведінка споживача та вироб-
ника  

І. Проаналізуйте ситуацію. До вітрини крамниці підходять два 
покупці, які мають однакову заробітну плату й однакову суму 
грошей у гаманцях. Дивлячись на ціну розкладеного на вітрині 
товару, перший із них каже: «Занадто дорого». Другий зауважує: 
«Цілком доступна ціна». Чим, на ваш погляд, можуть бути зумо-
влені такі різні оцінки?  

3. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціону-
ванні економіки  

І. Ринкова економіка розв’язує три фундаментальні проблеми 
за допомогою трьох ринкових механізмів. Стрілками позначте 
зв’язок між ними: 

засоби ринкового їх фундаментальні 
проблеми економіки розв’язання 
що виробляти? конкуренція між виробниками; 
як виробляти? розподіл грошових доходів 

між споживачами та конкуренція між ними; 
для кого виробляти? «голосування» грошима, 

наявність ресурсів.  
ІІ. Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т яблук за 

ціною 7 грн за один кг. Які б зміни у величині пропонування мо-
гли відбутись, якби ціна за 1 кг: а) підвищилася до 10 грн; б) зни-
зилася до 5 грн? 
 

Рекомендована література 
1. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. 

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник для 
студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. — 
К.: Вища школа, 1999. — 743 с. 

2. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія. 6-те вид. — К.:  
Знання-Прес, 2007. — 719 с. 
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2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ  

ДОГОВОРИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

2 . 1 . Організаційно- правові форми 

ведення господарської діяльності 
 

Функції теми  
Напрямки діяльності взаємозв’язані й у сукупності характеризу-

ють стратегію функціонування і розвитку підприємства. Воно має 
господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрямки 
його діяльності. З великої кількості юридичних документів визна-
чальними є Господарський кодекс України, засновницькі документи 
(засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут 
або положення суб’єкта господарювання) та узгоджений з чинним 
законодавством колективний договір, що регулює відносини трудо-
вого колективу з адміністрацією підприємства.  

Кодекс визначає види та організаційні форми підприємств, 
правила їхнього створення та ліквідації, механізм здійснення ни-
ми підприємницької діяльності; створює однакові правові умови 
для діяльності підприємств незалежно від форми власності й сис-
теми господарювання; забезпечує самостійність підприємств, чіт-
ко фіксує їхні права та відповідальність у здійсненні господарсь-
кої діяльності, регулює відносини з іншими суб’єктами господа-
рювання і державою.  

Тема має на меті формування у студентів базових знань і при-
дбання ними навичок, необхідних для здійснення діяльності з ор-
ганізації бізнесу. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають 
— основи економіки та економіки підприємства; 
— основи правознавства. 

 

Навчільні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
— джерела пошуку бізнес-ідей для створення успішної компанії; 
— особливості формування місії підприємства та цілей його 

діяльності; 
— правові основи функціонування підприємств; 
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— класичні організаційно-правові форми здійснення підприємни-
цької діяльності (одноосібне володіння, партнерство, корпорація); 

— сутнісно-видову характеристику підприємств згідно з віт-
чизняним законодавством;  

— особливості створення господарських товариств і коопера-
тивів; 

уміти: 
— виділяти ключові етапи створення суб’єкта господарювання; 
— формулювати місію компанії; 
— формувати стратегічні наміри підприємства, ключові коро- 

ткострокові і довгострокові цілі функціонування бізнесу;  
— обґрунтовувати вибір організаційно-правової форми бізнесу. 

 

Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Обговорення ідеї карикатури Студенти РЛ 1 
     

2 15 Міні-лекція Викладач ІЛ 1 
     

3 40 Робота в командах. Студенти РЛ 2-7 
  Виконання практичних завдань і кейсів   

  за темою.   

  Презентація результатів   
     

5 15 Висновки Студенти РЛ 8 
     

 80    
      

Коментарі до організації заняття 
 1. На початку заняття викладач з метою активізації уваги 

студентів до теми, залучення їх до активної пізнавальної діяльно-
сті у вступній частині заняття представляє студентам РЛ 1. Сту-
денти обговорюють проблемні питання, пов’язані з темою занят-
тя. Викладач представляє міні-лекцію з використанням ІЛ 1.  

 2. Далі студенти поділяються на команди по 5–6 осіб і вико-
нують практичні завдання, розглядають кейси, передбачені пла- 
ном заняття.  

З використанням РЛ 2 – РЛ 7 слухачі виконують практичні за-
вдання та кейси. За результатами виконання команди представ-
ляють свої результати, відповідають на питання.  

К 3. Наприкінці заняття відбувається підведення підсумків РЛ 
8, викладачем разом зі студентами робляться висновки. Відбува-
ється обговорення можливостей розроблення додаткових за-
вдань , кейсів, підбору практичних ситуацій для проведення за-
няття зі студентами за даною темою. 
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Матеріали до заняття 
ІЛ 1. Бізнес-ідея 
Бізнес ідея – це ідея, яка виражає сутність того чи того проце-

су, кінцевою метою якого є отримання прибутку через отримання 
певної потреби споживачів. Вона є первинним елементом у ство-
ренні власного бізнесу. Оскільки бізнес-ідея є вихідним елемен-
том, вважаю, що необхідно розглянути методи та способи гене-
рації бізнес ідей, які дозволяють створити нові ідеї. 

Найпоширенішими методами є такі: 
Ваші навички, таланти, компетентність, улюблене заняття 
 Уолт Дісней пристрасно захоплювався малюванням і ані-

мацією. Це захоплення з часом переросло в професійну діяль-
ність і заснування компанії WaltDisney.

 Білл Гейтс заснував компанію з розробки програмного за-
безпечення Microsoft, тому що з самого раннього дитинства захо-
плювався комп’ютерами і програмуванням.

Певні події та тенденції, що відбуваються навколо 
наприклад,після Другої світової війни в США 

почався бумнароджуваності і спритні підприємці, які розуміли 
комерційну сторону соціальних явищ, знали, що найближчим 
часом молодим сім’ям знадобляться предмети для немовляти, а в 
міру його доро-слішання — нові товари і послуги. 

Придумування нового товару чи послуги  
 ключ до успіху полягає в ідентифікації такої ринкової пот-

реби, яка не задовольняється з боку компаній / постачальників.
Модифікація вже існуючого товару/послуги 
 різниця між шматком деревини і готовими меблями є наоч-

ним прикладом того, як додаткові перетворення, що здійснюють- 
ся над одним виробом, перетворюють його в принципово інший 
виріб з вищою вартістю і функціональністю. 

Франчайзинг  
угода між виробником(або власником торгової марки)і 

не-залежним роздрібним магазином , за яким виробник передає екс-
клюзивні права на дистрибуцію даної торгової марки на певній 
території в обмін на грошову винагороду з боку незалежного ма-
газину з дотримання певних операційних стандартів. 

Засоби масової інформації  
 саме в ЗМІ у першу чергу можна дізнатися про моду і виро-

бити відповідну бізнес ідею.
Спеціальні виставки, ярмарки, форуми 
 відвідування таких заходів дозволить Вам не тільки бути в 

курсі нових продуктів, перспективних розробок, а й зустрітися з
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торговими представниками, оптовиками, дистриб’юторами, ви-
робниками, зав’язати корисні ділові контакти і т.д. 

Опитування і анкетування  
 споживчі смаки, уподобання, побажання, зауваження, від-

гуки, критика, поради можуть бути формалізовані і проаналізо-
вані за допомогою опитувань.

Скарги і критика споживачів 
 призводять до появи нових товарі і послуг.
Мозковий штурм  
як один із найефективніших методів генерації ідей. 

 
РЛ 1. Економічний диктант Постановка завдання. Із 
запропонованого переліку відібрати 

основні риси, що характеризують підприємство. Поставте відміт-

ки у відповідних стовпчиках таблиці. 

 

Види ознак економічної категорії 
Характеризують Характеризують 

підприємство іншу категорію  

 
Статутний суб’єкт 

 
Самостійна, пов’язана з 

ризиком діяльність  
Відокремленість майна, яким во-
лодіє, розпоряджається і користу-
ється у виробничому процесі  
Відносини між людьми з приводу 

володіння та розпоряджання  
Юридична та економічна 
відпові-дальність за своїми зо-
бов’язаннями  
Мета — одержання прибутку 

 
Здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної та іншої 

господарської діяльності  
Боротьба за один і той же 

сегмент ринку 

 

РЛ 2. Практичне завдання 
 

«Я боюсь потерпіти поразку. Кожного дня, коли я приходжу 
на роботу, я запитую себе: Ми все ще добре працюємо? Випере-
див нас хто- небудь? Справді той чи інший товар користується 
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попитом? Що ще ми можемо зробити для удосконалення нашої 
діяльності?». 

Білл Гейтс: «Нехай успіх інших стане вашим натхненням!» 
Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функ-

цію в економіці, оскільки забезпечує оновлення економіки, ство-
рює інноваційне середовище. Правильний вибір організаційної 
форми забезпечує ефективне функціонування підприємницьких 
структур у ринковій економіці. У підприємницькій діяльності ор-
ганізаційною одиницею бізнесу є підприємство, фірма, установа 
та компанія. 

Класифікація підприємств за сферами діяльності: 
 виробничої сфери, або виробничі;
 підприємства невиробничої сфери;
 фінансові;
 посередницькі;
 страхові.
Згідно Господарського кодексу України, глава 4 ст. 63 п. 7, за 

розміром визначають підприємства: 
 малі;
 середні;
 великі.
Постановка завдання. Визначте для наведених прикладів ро-

зміри підприємства. 

 

Підприємство Тип зп розмірами 
 

Будівельна фірма, в якій працює 209 осіб 
 

Швейний цех, у якомц працює 58 осіб 
 

Приватна школа, у якій працює 68 осіб 
 

Завод «Новатор», на якому працює 1796 осіб 
 

Фотостудія, у якій працює 12 працівників 

 

РЛ 3. Практичне завдання. 
Вихідна інформація. 
Господарські товариства (глава 9 ГКУ):  
Господарськими товариствами визнаються підприємства 

абоінші суб’єкти господарювання, створені юридичними 
особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі 
в підп-риємницькій діяльності товариства з метою одержання 
прибутку ст.79, п.1, глава 9 ГКУ. 
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 Господарські товариства є юридичними особами.

 Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку під-

приємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.
 

Види господарських товариств  
акціонерні товариства; товариства з 
обмеженою відповідальністю;  
товариства з додатковою відповідальністю; 

повні товариства; командитні товариства. 
 

Установчі документи господарського товариства  
Установчим документом повного товариства і командит-

ного товариства є засновницький договір.  
Установчим документом акціонерного товариства, 

товарис-тва з обмеженою відповідальністю і товариства з 
додатковою ві-дповідальністю є статут.  

Слід зазначити, що всі діючі в Україні підприємства вносяться 

державним комітетом статистики у Єдиний реєстр. 
 

Постановка завдання 
1. Яку організаційну форму бізнесу це характеризує? 
— Людина є власником акцій підприємства (корпорація). 
— Власник підприємства має найбільшу ступінь свободи дій 

(одноосібне володіння). 
— Юрист склав угоду між 3 особами на спільне відкриття пі-

дприємства (партнерство). 
— Власник підприємства сам отримує весь прибуток (одноо-

сібне володіння).  
— Невелике за розміром підприємство розподіляє між трьома 

його власниками відповідальність за прийняті управлінські та 
збитки (партнерство). 

— Я хочу відкрити лоток по продажу хліба. Яку організаційну 
форму підприємства доцільно обрати? (одноосібне володіння) 

2. Зробіть короткий аналіз трьох основних видів фірм (одноо- 
сібне володіння, партнерство, корпорація), визначивши переваги 
та недоліки кожної з них за такими чинниками: 

 спосіб утворення та управління; 
 фінансові та виробничі можливості; 
 ступінь стабільності; 
 контрольованість з боку держави. 
Результати аналізу зведіть у таблицю: 
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Види фірм Одноосібне Партнерство Корпорація 

 володіння   

спосіб утворення та управління    

фінансові та виробничі можливості    

контрольованість з боку держави    

ступінь стабільності    
 

РЛ 8. Завдання на закріплення знань  
 Відомо, що в розвинених країнах наприкінці ХХ століття 

економіку називають підприємницькою. Підприємницька діяль-
ність забезпечує створення нових робочих місць і засвоєння но-вих 
видів діяльності, дозволяє споживачеві отримати досконаліші за 
якістю та функціональнішими властивостями блага. Які, на Вашу 
думку, шляхи розвитку підприємництва в Україні? 

 Сергій — бізнес-консультант високого класу. В основному 
обслуговує клієнтів на дому. Але недавно йому запропонували 
приміщення для офісу під оренду в центрі міста. Дайте відповідь 
на запитання, заповнивши таблицю: 

 

Запитання Відповідь 
 

Хто є власником бізнесу? 
 

Розмір стартового капіталу. 
 

Де взяти гроші, щоб почати справу? 
 

Хто приймає основні рішення? 
 

Хто приймає поточні рішення? 
 

Хто отримує прибуток? 
 

Хто відповідає за збитки? 
 

Яка форма бізнесу? 

 

3. Уявіть, що ви консультуєте трьох людей, яким необхідна 
порада щодо визначення у виборі форми бізнесу.  

Перший розпоряджується великим особистим капіталом, але не 
схильний до ризику. Другий має перспективну ідею, але не володіє 
коштами і не має організаційного досвіду. Третій володіє незначним 
капіталом, але досить ініціативний і понад усе цінує незалежність. 

Участь у якій із форм підприємництва ви порадили б кожному 
 них і чому? 

 А зараз ми з Вами разом спробуємо зробити підсумок уро- 
ку. Наразі — «Снігова куля». 
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Отже, ми розглядали …; підприємства поділяються за чисель-
ністю на …; малі – це….., середні – це …, великі – це…; за фор-
мою власності вони бувають –…; за організаційно-правовою фо-
рмою поділяються на – …  

5. Словесний лабіринт 
 

к О м а н д и т н е р л с і к 
               

О б е з з б и т к о в і с т ь 

М м р о с а й т д о г о в і р 

П А о п і д п р и є м е ц ь Г 
               

А С К т о в а р и с т в о п д 

Н с к м в р п я ц а и ф і р А 

І а с о ц і а ц і я п а р К а 
               

Я д о р м ч Р ц е н т К р а н 

Х о к з б у Т ф і к І Ц О з ж 

Т х о л д и Н г у я Д І Я е г 
               

а і н і ш а Е а р а е О Л н в 

к д ц и р к Р о л ь я Н Т н а 

и м е т м а С к а ь і Е і е р 
               

н п р и б у Т о к л н р д і м 

р и н о к о В ф р а н ч и з а 

о р о г а к о н с о р ц і у м 
                

Корпорація, асоціація, підприємець, компанія, партнерство, 
товариство, акціонер, холдинг, комунальне, казенне, концерн, 
консорціум, командитне, прибуток, дохід, беззбитковість, цент, 
роялті, ідея, договір, франчиза, ринок, збут, ніша.  

Знайти помилку. 
 
 

2 . 2 . Формування установчих 

документів підприємства 
 

Функції теми 
Найголовнішим в організації нового підприємства, створенні 

власної справи є її запуск, старт. Як показує практика, більше по-
ловини спроб створення підприємств завершується вже на почат-
ковій стадії. У багатьох випадках провал або загасання підприєм-
ницького задуму зумовлені невмінням, незнанням простих речей, 
організаційної недосконалістю побудови початкової стадії проек- 
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ту створення власної справи. У зв’язку з цим увага підприємця-
початківця має бути звернена на деякі загальні вимоги та прави-
ла, які необхідно знати і яких слід дотримуватись, щоб не допус-
тити зриву справи на самому початку. Підприємцям-початківцям 
необхідно завчасно довідатись, які документи потрібні для засну-
вання підприємства, як вони готуються, як формується статутний 
фонд підприємства, як відбувається державна реєстрація суб’єк-
тів підприємницької діяльності тощо.  

Підготовці установчих документів слід приділяти пильну увагу, 

оскільки саме вони регулюють багато важливих аспектів діяльнос-ті 
підприємницьких структур. Таким чином, засновницькі докуме-нти 
— не проста формальність, а проект майбутньої справи. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
— основи економіки та економіки підприємства; 
— основи правознавства. 

 

Навчільні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
— правові основи реєстрації та переєстрації підприємства; 
— склад установчих документів для різних організаційних 

форм ведення бізнесу; 
— порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізи-

чну особу-підприємця; 
уміти: 
— обґрунтовувати вибір організаційно-правової форми бізнесу; 
— розробляти реєстраційні документи підприємства; 
— проходити процедуру державної реєстрації підприємства. 

 

Організація заняття 
 

№ Час (хв.) Зміст 
Соціальна 

Засоби 
форма     

     

1 10 Міні-лекція «Реєстрація та переє- Викладач, ІЛ1 

  страція підприємства» студенти  
     

2 15 Виконання завдання Студенти РЛ1 
     

2 35 Кейс Студенти ІЛ 2, РЛ 2 
     

3 20 Виконання завдань. Студенти РЛ3 

  Підведення підсумків   
     

 80    
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Коментарі до організації заняття К1. Міні-лекція 
«Реєстрація та переєстрація підприємства» ІЛ 1. 
К2. На основі вичення теоретичного матеріалу теми ІЛ 1 сту-

денти виконують завдання РЛ 1.  
К2. Під час роботи у групах студенти виконують кейс РЛ 2 та 

вивчають ІЛ 2.  
К3. Наприкінці заняття студенти в аудиторії обговорюють за-

питання РЛ 3. Підведення підсумків заняття. 
 

Матеріали до заняття 
 

ІЛ 1. Реєстрація та переєстрація підприємства  
Цілі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльно-

сті:  
1) здійснення державного контролю господарської діяльності 

юридичних осіб (у тому числі боротьба з незаконним підприєм-
ництвом і оподаткуванням);  

 отримання відомостей статистичного обліку для реалізації 
заходів регулювання економіки; 

 надання інформації про зареєстрованих юридичних осіб всім 
учасникам цивільного обороту. 

Відмова у державній реєстрації можлива тільки у випадках: 
 неподання перерахованих документів для державної реєст- 

рації; 
 подання документів до неналежної податкової інспекції. 
Даний перелік підстав для відмови є вичерпним. Тому якщо  

податковий орган відмовляє в реєстрації з якихось інших підстав, дії 
реєструючого органу можуть бути оскаржені в суді загальної 
юрисдикції або в арбітражному суді відповідно до правил про під-
відомчість справ цим системам судової влади. У разі визнання ві-
дмови в державній реєстрації незаконним суд своїм рішенням зо-
бов’язує відповідний державний орган зробити таку реєстрацію. 

Однією з основних умов здійснення підприємницької діяльно-
сті є державна реєстрація її суб’єктів. Проходження даної проце-
дури необхідне для підтвердження легітимності функціонування 
конкретної особи в господарському обороті.  

Надаючи реєстрації загальнообов’язковий характер, держава 
досягає таких завдань:  

— контроль за законністю створення, реорганізації та ліквіда-
ції підприємств,  

— повний первинний облік учасників підприємницької діяль-

ності, 
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— збір даних про їх правове, майнове й організаційне стано-
вище.  

Обов’язковість здійснення державної реєстрації новостворю-
ваного юридичної особи відображена в нормах чинного законо-
давстваУкраїни.  

З 5 квітня 2015 року набрав чинності закон, який вносить сут-
тєві зміни в господарську діяльність українських підприємств і 
підприємців. Одними з найважливіших змін є скасування необ-
хідності отримання ряду ліцензій і дозволів. Зокрема скасовані: 
ліцензія на митно-брокерську діяльність, ліцензія на туропера-
торську діяльність, будівельна ліцензія (за деяким винятком), лі-
цензія на проведення оцінювання землі, ліцензія на імпорт медп-
репаратів. Скасовано обов’язкову сертифікацію у ряді випадків у 
ветеринарній медицині та харчовій промисловості. Разом з цим 
внесено певні зміни і в законодавство щодо державної реєстрації 
юридичних осіб і фізичних осіб підприємців.  

Так, змінено розміри зборів за реєстрацію змін до статуту (це і 
реєстрація зміни складу учасників , реєстрація зміни місцезнахо-
дження та інші), реєстрацію зміни відомостей про ФОП, а також 
змінено розмір плати за отримання витягу, довідки та виписки з 
ЄДР.  

Детальніше на: 
http://регистрацияооо.com.ua/ua/новини/реєстрація-
та-перереєстрація-підприємств-нові-зміни.html 
 

РЛ 1. Практичні завдання 
Завдання №1 
Наведіть приклад установчого документа товариства. 
Завдання №2 
Дайте відповіді на запитання: 
 Для чого складається установчий документ? 
 Що таке статут? 

 Який порядок складання статуту? 
 

РЛ 2. Кейс-завдання 
Міська Рада розглядає і приймає рішення про реєстрацію 

фірм. Банк відкриває розрахункові рахунки. Решта розглядають 
спірні питання і оцінюють роботу учасників, працюють індивіду-
ально або утворюють групи.  

Постановка завдання. Учасники повинні створити кілька 
фірм так, щоб були представлені всі форми організації: індивіду-
альна або сімейна приватна фірма; товариство з обмеженою / не- 
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обмеженою відповідальністю; акціонерне товариство відкритого 
типу; державна чи муніципальна фірма; державна фірма; переда-
на в оренду колективу або приватній особі. 

Кількість фірм не обмежується. 
Зміст роботи. Засновники фірм повинні вирішити: які фірми 

вони будуть створювати; що будуть робити їх фірми; які розміри 
капіталу і частки учасників; розробити та подати для реєстрації 
всі необхідні документи; отримати свідоцтво про реєстрацію; ві-
дкрити розрахунковий рахунок у банку.  

Зауваження. У процесі виконання завдання у вас можуть ви-
никнути питання, на які ви не знайдете відповіді. Спробуйте до 
наступного заняття прояснити ці питання самостійно. 
 

ІЛ 2. Склад установчих документів для різних організа-

ційних форм ведення бізнесу  
Установчі документи підприємства 

 

Підприємства за формою  
Статут Установчий договір 

власності  
    

     

Державна власність  Складається та фіксу- Відсутній 
  ється при реєстрації  

Приватна власність  Складається та фіксу-  Відсутній 
  ється при реєстрації   

Колективна власність     
     

акціонерне товариство  
Складається та фіксу- Складається та діє відкрите  

закрите  ється при реєстрації  
    

    

товариство з обмеженою  Складається та фіксу-  Складається та діє 
відповідальністю  ється при реєстрації   

товариство  з  додатко-  Складається та фіксу- Складається та діє 
вою відповідальністю  ється при реєстрації  

повне товариство 
 

Відсутній 
Складається та діє. Фік- 

 сується при реєстрації     
     

командитне товариство 

 

Відсутній 

 

Складається та діє. Фік-   
  сується при реєстрації 

    

     

всі інші підприємства з  Складається та фіксу- 
Складається та діє об’єднаною  власністю,  ється при реєстрації 

де власників 2 і більше     
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РЛ 3. Дидактичні завдання 
Завдання №1 
Дати письмову відповідь на питання по представленому мате-

ріалу: 
 Що таке державна реєстрація? 
 Для чого вона необхідна і які її функції? 
 Роль і функції держави в питаннях реєстрації? 
 Чому цю процедуру так не люблять підприємці? 
 Що потрібно зробити для того, що б вона перестала бути 

важкою?  
 Форми державного нагляду за підприємницькою діяльністю. 

 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-

підприємця. 

 

2 . 3 . Ліцензування та патентування 

підприємницької діяльності 
 

Функції теми  
Ліцензування і патентування певних видів господарської (під-

приємницькою) діяльності є засобами державного регулювання у 
сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної 
державної політики у цій сфері та захист економічних і соціаль-
них інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
— основи економіки економічного профілю; 
— основи правознавства. 

 

Навчільні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  
 сутність і суб’єкти ліцензійних відносин у сучасних умовах 

господарювання; 
 види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензу- 

ванню;  
 сутність і суб’єкти патентування в сучасних умовах еконо-

мічного розвитку; 
 види підприємницької діяльності, що підлягають патенту-

ванню; 
 види платежів за користування об’єктами інтелектуальної 

власності: паушальний платіж, роялті; 
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• методичні підходи до вартісного оцінювання нематеріаль-

них активів; 
 

уміти:  
 формувати заяву на отримання ліцензії та переліку документів, 

які додаються до неї, для різних видів господарської діяльності;  
 давати характеристику окремих видів патентів і їх форм; 
 виділяти особливості використання нематеріальних активів 

 процесі лідерського позиціонування. 
 

Організація заняття 
 

№ 

Час, 

Зміст 

Соціальна 

Засоби хв. форма 
     

1 5 Обговорення головної ідеї теми Студенти РЛ 1 
     

2 15 Міні-лекція: Викладач ІЛ 1 
  1. Економічна сутність і суб’єкти ліцен-   

  зійних відносин у сучасних умовах госпо-   

  дарювання.   

  2. Економічна сутність і суб’єкти патенту-   

  вання в сучасних умовах економічного ро-   

  звитку.   

  3. Характеристика окремих типів патентів   

  і їх форм.   

  4.  Нематеріальні  активи  як  невід’ємна   

  складова лідерського успіху сучасного пі-   

  дприємства.   

  5. Необхідність здійснення та методичні   

  підходи до вартісної оцінки нематеріаль-   

  них активів   
     

3 30 Робота в командах. Студенти РЛ 2-4 
  Виконання практичних завдань і кейсів.   

  Презентація результатів   
     

4 15 Висновки Викладач / - 

   Студенти  
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К 1. На початку заняття викладач з метою активізації уваги сту-

дентів до теми, залучення їх до активної пізнавальної діяльності у 
вступній частині заняття представляє слухачам РЛ 1 і РЛ 2. Студен-
ти обговорюють проблемні питання, пов’язані з темою заняття. Ви-
кладач представляє міні-лекцію з використанням ПП та ІЛ 1. 
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К 2. Далі студенти поділяються на команди по 5–6 осіб і вико-
нують практичні завдання, розглядають кейси, передбачені пла-
ном заняття. 

З використанням РЛ 3 – РЛ 14 слухачі виконують практичні 
завдання та кейси. За результатами виконання команди представ-
ляють свої результати, відповідають на питання.  

К 3. У тих же командах студенти проектують заняття за темою 
РЛ 15. Після завершення роботи відбувається презентація резуль-
татів, обговорення, відповіді на питання від інших команд. 
 

Матеріали до організації заняття 
 

РЛ 1. Обговоріть рисунки та головну ідею теми. 
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ІЛ 1. Основи ліцензування 
 

Складним і неоднозначним проявом державного втручання в 
підприємницьку діяльність є її ліцензування. Воно, з офіційної 
точки зору, має на меті захистити інтереси держави та права 
споживачів . Однак досить часто ліцензування стає серйозною 
перепоною в розвитку підприємницьких структур. У розвиток 
політики дерегуляції кількість ліцензованих видів підприємниц-
тва значно скоротилася, однак у практику майже одразу було 
запроваджено патентування і сертифікацію окремих видів дія-
льності.  

Ліцензія. Окремі види підприємництва, які безпосередньо 
впливають на здоров’я людей, навколишнє природне середовище 
та безпеку держави і суспільства, потребують спеціального до-
зволу – ліцензії.  

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
визначені Законом України «Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» від 01.06.2000 р. (із змінами та доповнен- 
нями від 06.02.2015 підстава 1702-18) 

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який 
дає право на заняття певним видом господарської діяльності, що 
відповідно до законодавства підлягає обмеженню (ст. 3 Закону).  

Ліцензія – це дозвільний документ, що видається Кабінетом 
Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої 
влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певно-
го виду підприємницької діяльності, який потребує такого дозво-
лу. Ліцензуванню підлягають понад 50 видів діяльності, вичерп-
ний перелік яких наведено у ст. 9 Закону: 

 пошук та експлуатація корисних копалин; 
 ремонт зброї всіх видів; 
 виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин; 
 виготовлення пива, вина, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів, торгівля ними; 
 медична та ветеринарна практика; 
 юридичні послуги; 
 створення та утримання гральних закладів, організація азар-

тних ігор; 
 міжнародні транспортні послуги; 
 агентування морського торгового флоту; 
 охоронна діяльність; 
 діяльність, пов’язана з використанням радіоактивних речо-

вин, ядерних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання; 
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♦ видобування дорогоцінних металів і каменів, виготовлення 
та реалізація виробів із них;  

 будівельні, будівельно-монтажні та будівельно-ремонтні ро-
боти;  

 інші види за затвердженим переліком. 
Органами ліцензування, які забезпечують видачу ліцензій на 

більшість видів господарської діяльності, є центральні органи 
виконавчої влади. 

Окремі ліцензії видають обласні державні адміністрації 
 будівельну діяльність 
 централізоване водопостачання та водовідведення; 
 організацію та утримання тоталізаторів, гральних закладів; 
 туристичну діяльність; 
 оптову торгівлю насінням. 
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом 

ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійс-
нюється на всій території України, а діяльність на підставі ліцен-
зії, виданої органом, яким є місцевий орган виконавчої влади, — 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Для отримання ліцензії (ст. 10 Закону) подають такі документи 
 заяву встановленого зразка; 
 копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприє- 

мницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України, засвід-
чені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;  

• перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліце-
нзії для окремого виду господарської діяльності щодо відповід-
ності організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших 
вимог, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
04.07.2001 р. № 756. 

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або 
про відмову в її видачі у термін не пізніше ніж 10 робочих днів з 
дати надходження заяви з переліком необхідних документів (ст. 
10 Закону).  

На підставі повідомлення органу ліцензування про прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яке надсилають (видають) заявнику 
у письмовій формі впродовж трьох робочих днів з дати прийнят-
тя рішення, суб’єкт господарювання сплачує ліцензійний збір.  

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше 
ніж за 3 робочих дні з дня надходження документа, що підтвер-
джує внесення плати за видачу ліцензії (ст. 14 Закону). Термін дії 
ліцензії не менше ніж 3 роки. 
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Залежно від предметів ліцензійних угод , способів правової 
охорони предметів цих угод, розподілу прав на предмет ліцензії 
між ліцензіаром і ліцензіатом, зв’язку з товарним експортом і 
взаємозалежності сторін угоди ліцензії можна класифікувати за 
такими групами: за предметом ліцензування; за способом право-
вої охорони; за обсягом прав, що передаються; за зв’язком з то-
варним експортом; за ступенем взаємозалежності сторін.  

Окремо встановлено, що річна плата за ліцензію на право оп-
тової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
становить 50 тис. грн, щорічна плата за ліцензію на роздрібну то-
ргівцю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі — 4 тис. 
грн, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне міс-
це торгівлі— 2 тис. грн, а на території сіл і селищ, за винятком 
розташованих у межах території міст , — 500 грн на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями і 250 грн — на роздрібну торгі-
влю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі. 

Ліцензія може бути анульованою у разі  
 виявлення свідомо недостовірних даних у заяві на отриман-ня 

ліцензії або доданих документах; 
 передавання ліцензії іншому суб’єкту підприємництва; 
 скасування державної реєстрації суб’єкта підприємництва; 
 повторного грубого порушення ліцензійних умов. 
До суб’єктів господарювання за проведення господарської ді-

яльності без ліцензії застосовують фінансові санкції у вигляді 
штрафів у розмірах, установлених законом. Перелік видів діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню, є вичерпним, і не може під-
лягати «розширеному» трактуванню. 

Порядок одержання ліцензії  
Ліцензію на здійснення підприємницької діяльності видає Ка-

бінет Міністрів України або уповноважений ним орган у термін, 
не більше як за 30 днів з дня одержання заяви.  

Для отримання ліцензії необхідно подати заяву, в якій зазначають: 
відомості про заявника (для фізичної особи — прізвище, ім’я, по 

батькові та паспортні дані — серія, номер паспорта , ким і коли 
виданий, а також місце проживання, для юридичної особи  

— назву місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-
правову форму, ідентифікаційний код);  

вид діяльності, на який заявник хоче отримати 
ліцензію; термін дії ліцензії.  

Крім заяви, фізичні особи повинні подати копії документів, 
які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, копії свідоцтва про 
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; юри- 
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дичні особи — копії свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприє-
мницької діяльності та засновницькі документи. Ліцензія вида-
ється не менш, ніж на три роки.  

За наявності у поданих документах недостовірних даних або 
якщо заявник не може виконати певний вид діяльності згідно з 
ліцензійними умовами, ліцензія не видається, а у відповідному 
рішенні вказують причини відмови.  

Відмову в наданні ліцензії видають у той самий термін у пи-
сьмовій формі. У разі відмови у видачі ліцензії підприємець може 
оскаржити це рішення в суді або арбітражному суді.  

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид 
господарської діяльності, що ліцензується особисто або через упов-
новажений ним орган чи особу, звертається до відповідного органу 
ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.  

У заяві про видачу ліцензії мають міститися такі дані: 
1. Відомості про суб’єкта господарювання — заявника:  
– найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, іде-

нтифікаційний код-для юридичної особи; 
– прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер па-

спорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікацій-
ний номер фізичної особи платника податків та інших обов’язко-
вих платежів – для фізичної особи.  

 Вид господарської діяльності вказаний згідно зі ст. 9 Закону 
Країни «Про ліцензування певних видів господарської діяльнос-
ті» (повністю або частково), на провадження якого заявник має 
намір одержати ліцензію. 
 

РЛ 2. Форма заяви на ліцензію 
Додаток 1 

до Ліцензійних умов  
_______________________________ 

 
(найменування органу ліцензування) 

ЗАЯВА про 
отримання ліцензії  

Здобувач ліцензії ______________________________________  
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________________________,  
(посада, прізвище, ініціали керівника юридичної особи (уповноваженої особи)  

________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)  

________________________________________________________, 
 

(серія, номер паспорта, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) 
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Номер телефону _______________________________________ 
Організаційно-правова форма ___________________________ 
Ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмови-лися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки пла-тника 
податків , повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і 
мають відмітку у паспорті): _________________________ 
________________________________________________________ 

Поточний рахунок № _________ в _______________________,  
просить видати ліцензію на провадження такого(их) виду(ів) 
гос-подарської діяльності: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які про-
вадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
місце провадження господарської діяльності: _________________ 
________________________________________________________ 

Бажаний спосіб одержання документів ____________________ 
________________________________________________________, 
 

(нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення або в електронному вигляді  
за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку)  

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльно-
сті з культивування рослин, включених до таблиці I переліку нар-
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробнцтва,  
виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (ві-
дпуску), ввезення на територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних засобів, психот-
ропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного перелі-
ку, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.  

Підпис здобувача ліцензії ______________________________ 
 

(назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, 
фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи) 

«___» _____________ 20__ року 
МП  

__________________ __________ ____________________ 
 

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

«___» ___________ 20__ року 
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Постановка завдання. Ознайомтесь і спробуйте заповнити 
заяву на видачу ліцензії за обраним напрямом бізнесу, що підля-
гає ліцензуванню. 
 

РЛ 3. КЕЙС «Ліцензія: чи потрібен цей документ на на-

дання послуг відеопрокату?»  
Підприємець планує відкрити пункт відеопрокату, в якому клієнтам 

пропонуватимуться фільми, записані на дисках. Які спеціальні дозвільні 
документи потрібні для такого виду діяльності? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дидактична задача 
Питання 1: Для чого потрібна ліцензія? 
Питання 2: На які види господарської діяльності потрібна лі-

цензія?  
Питання 3: Чи чи потрібен цей документ на надання послуг 

відеопрокату? 
 

РЛПР 1 
Одним із спеціальних дозвільних документів в Україні є ліце-

нзія. Але отримувати ліцензію на надання послуг відеопрокату 
підприємцю не доведеться, оскільки такий вид діяльності не 
включений у перелік ліцензованих видів діяльності (ст. 9 Закону 
України від 01.06.2000 р № 1775-III «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності»). Ще одним з поширених дозві-
льних документів є торговий патент.  

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України від 23.03.96 р № 98/96-ВР 
«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» ді-
яльність з надання побутових послуг підлягає патентуванню. Од-
нак патентуванню підлягають не всі побутові послуги, а тільки 
включені до Переліку послуг, що належать до побутових і підля-
гають патентуванню, затверджений постановою КМУ від 
27.04.98 р. № 576 (у редакції постанови КМУ від 11.05.2006 р. № 
659). Послуги прокату аудіо-, відеокасет і CD-дисків включені 
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до цього переліку. Відзначимо, що наше законодавство не всти-
гає за технічним прогресом. На сьогоднішній день є відеопрока-
ти, які пропонують клієнтам фільми тільки на DVD-дисках, а не 
на відеокасетах і CD-дисках.  

Формально чинне законодавство не вимагає придбання патен-
ту на такий вид діяльності. Але в цьому випадку підприємцю по-
трібно бути готовим відстоювати таку точку зору в суперечках з 
працівниками податкової служби. Торгові патенти видаються по-
датковими органами за місцем надання послуг відеопрокату. Як-
що підприємець планує не тільки надавати диски з фільмами на-
прокат , а й торгувати ними, йому знадобиться ще один торговий 
патент — на здійснення торговельної діяльності . 
 

РЛ 4. Завдання  
Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, 

деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний 
патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну 
корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, 
авторство і право власності на винахід (корисну модель). Визнач-
те необхідні особливості характеристик видів патентів, опишіть 
їх і вкажіть термін дії:  

патент на винахід — різновид патенту, що видається за ре-
зультатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;  

деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що 
видається за результатами формальної експертизи заявки на ви-
нахід; 

деклараційний патент на корисну модель — різновид патен-
ту, що видається за результатами формальної експертизи заявки 
на корисну модель;  

патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різ-
новид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної 
таємниці;  

деклараційний патент на секретну корисну модель — різно-
вид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до дер- 
жавної таємниці.  

Отримані результати занесіть у таблицю. 
 

Назва патенту Характеристика Термін дії 
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2 . 4 . Договори у підприємницькій діяльності 
 
 

Функції теми 
Укладення договорів у наш час займає суттєве місце в підпри-

ємницькій діяльності. Зокрема, у зв’язку із загальним розвитком 
економіки України збільшується кількість господарюючих 
суб’єктів і сфер їхньої діяльності, крім того, підвищуються вимо-
ги до організації взаємозв’язку між суб’єктами такої діяльності, а 
відтак, і до договірної роботи на підприємстві. 
 

Навчільні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  
— основні види договорів, що використовуються у підприєм-

ницькій діяльності;  
— правові основи укладення господарських і трудових дого-

ворів; 
— реквізити договору з господарської діяльності; 
— правові основи укладення трудових договорів, трудових 

контрактів; 
уміти: 
— вирішувати проблемні управлінські ситуації, пов’язані з 

належним виконанням умов договорів, які укладені між підпри-
ємством і зовнішніми стейкхолдерами; 

— формулювати основні положення господарських і трудових 

договорів. 
 

Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв. форма    

     

1 10 Обговорення ідеї карикатур Студенти РЛ 1 
     

2 20 Міні-лекція Викладач ІЛ 1 
     

3 40 Робота в командах. Викладач / РЛ 2–6 
  Виконання практичних завдань і кейсів. Студенти  

  Презентація результатів   
     

4 10 Висновки Викладач / - 

   Студенти  
     

 80    
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Коментарі до організації заняття  
К 1. На початку заняття викладач з метою активізації уваги 

студентів до теми, залучення їх до активної пізнавальної діяльно-
сті у вступній частині заняття представляє слухачам РЛ 1 і РЛ 2. 
Студенти обговорюють проблемні питання, пов’язані з темою за-
няття. Викладач представляє міні-лекцію з використанням ПП та 
ІЛ 1.  

К 2. Далі студенти поділяються на команди по 5–6 осіб і вико-
нують практичні завдання, розглядають кейси, передбачені пла-
ном заняття.  

З використанням РЛ 2 – РЛ 6 студенти виконують практичні 
завдання та кейси. За результатами виконання команди представ-
ляють свої результати, відповідають на питання.  

К3. Наприкінці заняття підводяться підсумки, робляться ви-

сновки. 
 

Матеріали до заняття 
 

ІЛ 1. Договори в підприємницькій діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однією з основних функцій господарського договору є його 
правозахисна функція, тобто договір — це правова форма відно-
син, у рамках якої відбувається взаємна діяльність господарюю-
чих суб’єктів, забезпечується, у тому числі й примусове вико-
нання зобов’язань сторонами з використанням майнових санкцій.  

Цивільно-правовий (господарський) договір є однією із най-
поширеніших різновидів правочинів, що вчинюються за участю 
громадян і підприємців, а також однією з головних підстав для 
виникнення прав і обов’язків, як це передбачено статтею 11 Ци-
вільного Кодексу України. Договором є домовленість двох або 
кількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав і обов’язків. На відміну від односторонніх правочинів дого-
вір завжди є угодою двох або трьох або більше учасників. Тому 
до договорів застосовуються правила цивільного законодавства 
про правочини за участю двох або більше осіб. 
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Законодавство України проголошує принцип свободи догово-ру: 
громадяни і юридичні особи вільні в його укладенні. Примус до 
укладання договору не допускається, за винятком випадків, коли 
обов’язок укласти договір прямо передбачена законодавст-вом 
(наприклад , обов’язок підприємця укласти публічний договір у 
відповідності зі ст . 633 Цивільного Кодексу України) або доб-
ровільно прийнятим зобов’язанням (наприклад, обов’язок уклас-ти 
договір, установлений у попередньому договорі).  

Учасники цивільних і господарських правовідносин вправі ук-
ласти договір як передбачений, так і прямо не передбачений зако-
нодавством. На практиці одержали широке поширення договори, 
прямо не передбачені законодавством: на надання консалтинго-вих, 
інформаційних та інших послуг, на виконання робіт, пов’я-заних зі 
збором і аналізом інформації про можливого партнера, 
оформленням установчих документів і забезпеченням реєстрації 
юридичних осіб, та безліч інших. До відносин сторін у змішаному 
договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів 
цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у 
змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не 
випливає із суті змішаного договору. Такі договори є правомірни-ми 
й такими, що створюють обов’язки для сторін. 

Законодавством передбачається досить багато вимог до укла-
дення договорів. Наприклад, до форми, змісту договору, проце-
дури його укладення.  

Зміст договору визначається сукупністю умов, погоджених 
сторонами при його укладенні. Умови договору визначаються на 
розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови прямо 
зазначено законодавством.  

Договір вважається укладеним, коли сторони в належній формі 
досягли згоди з усіх істотних умов договору. Тут варто відзначити, 
що Цивільний Кодекс України та Господарський Кодекс України 
мають схожі підходи до вимог щодо істотних умов. Так, відповід-но 
до статті 638 Цивільного Кодексу України істотними умовами 
договору є умови про предмет договору, умови, що визначені за-
коном як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а 
також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має 
бути досягнуто згоди. У статті 180 Господарського Кодексу Укра-
їни вказується, що сторони при укладенні господарського догово-ру 
зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії 
договору. Недотримання сторонами цих правил може принести 
негативні наслідки, причому як у відносинах між сторонами дого-
вору, так і у відносинах з органами державної влади або, напри- 
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клад, до спорів з податковою у випадку невідповідності формулю-
вання умов договору нормам законів по оподатковуванню (для ви-
значення об’єкта оподатковування). У випадку, коли договір не 
укладений, він не має юридичної сили, а тому будь-які дії пов’я-зані 
з його виконанням, з юридичної точки зору є безпідставними. 

Коли умови договору не визначено сторонами або диспозити-
вною нормою, відповідні умови можуть визначатися звичаями 
ділового обороту, застосовними до відносин сторін. Також варто 
пам’ятати про можливість застосування аналогії закону або ана-
логії права.  

Принцип «pacta sunt servanda» (договір повинен виконуватися) 
є одним з основоположних у юриспруденції і досить відомим у 
суспільстві, укладення договору — це юридична дія, що ставить 
сторони в певні рамки, у яких будуть здійснюватися права й 
обов’язки в даних правових відносинах.  

Таким чином, сторони повинні ставитися до укладення дого-
ворів з належною увагою, і, безсумнівно в суб’єкта господарської 
діяльності повинна бути належним чином налагоджена договірна 
робота, також слід зазначити, що для економічно значимих дого-
ворів бажаним є професійний юридичний супровід процедури їх-
нього укладення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Договори з господарської діяльності. Реквізити договору з го-
сподарської діяльності. Трудові договори.  

Договір з господарської діяльності — це службовий документ, 
в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових 
відносин, пов’ язаних з господарською діяльністю, і який 
регулює ці відносини. Такі договори між підприємствами 
належать до найважливіших засобів між виробничих зв’язків у 
нових умовах господарювання й розвитку ринкових відносин.  

Договір — це документ, у якому зафіксовано угоду між сторо-
нами про взаємодію й належним чином оформлено.  

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники 

підприємств, організацій, установи, фірми. 
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Договір — це юридичний документ, тому, формуючи його 
умови, необхідно уникати двозначності, нечіткості. 

Існують різні види договорів з господарської діяльності:  
про постачання; 
про закупівлю;  
про оренду виробничих і службових 

приміщень; про розрахунково-касове 

обслуговування; про купівлю-продаж; про 

спільну діяльність; про одержання позики; 
 

про оренду житлового приміщення; 
про майнову відповідальність та інші.  

Найпоширенішими договорами між підприємствами, органі-
заціями. Установами, фірмами є договори про постачання, орен-
ду, спільну діяльність, підряд.  

Договори з господарської діяльності оформляють на загаль-
них трафаретних (не часто) бланках або на чистих аркушах папе-
ру формату А4.  

Якщо договір складено на кількох аркушах, то їх нумерують, і 
кількість аркушів зазначають у тексті документа.  

Реквізити договору з господарської діяльності 
Основні реквізити 
10 — назва виду документа (договір); 
11 — дата (проставляють дату підписання документу); 
12 — індекс; 
14 — місце складення чи видання; 19 — 
заголовок до тексту (про що договір); 21 
— текст.  
Текст договору поділяють на дві частини Вступну, де 
зазначають назви сторін, між якими укладається  

договір, посада, прізвище, імена, по батькові осіб, які підписують 
договір; у разі потреби наводять посилання на документи, що за-
свідчують уповноваження особи, котра підписує договір. 

Основну, в якій є пункти: 
«Предмет договору», «Обов’язки сторін», «Порядок розра-

хунків», «Відповідальність сторін», «Порядок розірвання догово-
ру», «Форс-мажор», «Загальна сума договору», «Термін дії дого-
вору», «Інші умови договору».  

22 — позначка про наявність додатка (в разі потреби); 26 — 
відбиток печатки (проставляють відбитки гербових або  

круглих, що прирівнюються до гербових) печаток усіх сторін, що 

підписали даний договір. 
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Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт «Юридичні адреси 
та підписи сторін».  

У деяких договорах (наприклад, про оренду приміщення, про 
матеріальну відповідальність) розділів може не бути, а лише за-
значаються пункти.  

Дуже часто в договорах такі слова, як «Постачальник», «По-
купець», «Продавець», «Власник », «Завод», «Товариство», «Фір-
ма», «Банк », «Клієнт» пишуться з великої літери, оскільки вони 
набувають значення власного імені. 

Трудові договори 
Трудовий договір — це угоди між особою, що наймається на 

роботу , та керівником підприємства або вповноваженим ним ор-
ганом, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, ви-
значену цією угодою. 

Види трудових договорів такі 
трудові контракти; 
трудові угоди. 

Різниця між трудовим контрактом та трудовим договором  
контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий 

дого-вір — як на період виконання роботи, так і на невизначений 
термін; у контракті можуть визначати такі підстави для розриву 
трудових відносин, які не передбачені законодавством про пра-  

цю, а розрив трудового договору можливий тільки на підставах, 
що записані в Законі про працю;  

виконання працівником своїх обов’язків за контрактом не 
завжди пов’язане з додержанням чітко визначеного режиму ро-
боти, тоді як за трудовим договором працівник повинен дотри-
муватися правил внутрішнього розпорядку, якими передбачено і 
режим роботи;  

в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові 
відпустки та оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді 
як трудовий договір передбачає централізоване регулювання від-
пустки;  

у контракті, на відміну від трудового договору, можуть за- 
стерігатися наслідки дострокового його розірвання з ініціативи 
однієї із сторін без поважних причин. 

Трудова угода  
Трудова угода — це документ, яким регламентуються стосун-

ки між установою і позаштатним працівником.  
Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає 

коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службо-
вих обов’язків. 
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Основні реквізити: 
10 — назва виду документа; 
11 — дата; 

12 — індекс; 14 — місце 
складання чи видання;  
21 — текст (дві частини: вступна і 
основна); 23 — підпис; 26 — відбиток 
печатки організації.  

Види договорів, що укладаються при здійсненні господарських 
операцій у торгівлі  

Господарсько-торговельна діяльність підприємств України опо-
середковується господарськими договорами поставки, контрактації 
сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-прода-
жу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами. Умови 
договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до 
вимог міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс». 

У практиці діяльності підприємств України використовуються: 
змішані договори, які містять елементи різних договорів; опри- 

люднені договори — договори, в яких одна сторона — підприємець  
— взяла на себе обов’язки здійснювати продаж товарів, виконання 
робіт чи надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна 
торгівля, перевезення транспортом загального користування тощо); 
договір-приєднання — договір, умови якого встановлені одні-єю із 

сторін у формулярах чи інших стандартних формах, який може бути 
укладено тільки шляхом приєднання іншої сторони до 

запропонованого договору в цілому; попередні договори — 
договори, сторони якого зобов’язу-  

ються протягом визначеного строку (у визначений строк) заклю-
чити договір у майбутньому (основний договір) на умовах, вста-
новлених попереднім договором. 

Істотні умови договору наведено в табл. 1. 

 Таблиця 1 

ІСТОТНІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 
  

Зміст господар- 
Умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на 
встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, 

ського договору як погоджені сторонами,  так і ті,  що приймаються ними як 

 обов’язкові умови договору відповідно до законодавства 
  

Момент   укла- Між сторонами у передбачених законом порядку та формі досяг- 

дання договору нуто згоди щодо усіх його істотних умов 
  

Обов’язкові еле- 
Погодження у договорі у будь-якому разі: предмету (наймену- 

вання (номенклатура, асортимент) та кількість продукції; вимоги 
менти договору 

до її якості); ціни; строку дії договору  
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Найпоширенішими видами договорів, які застосовуються в 
основній діяльності підприємств торгівлі, є договори купівлі-про-
дажу, поставки, роздрібної купівлі-продажу, комісії, зовнішньое-
кономічні договори (контракти) тощо.  

Договір купівлі-продажу — це договір, за яким одна сторона (про-
давець) передає чи зобов’язується передати майно (товар) у власність 
іншій стороні (покупцю), а покупець приймає чи зобов’язується при-
йняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.  

Предметом договору купівлі-продажу може бути: товар, який 
є у продавця на момент укладення договору чи буде створений 
(придбаний, отриманий) продавцем у майбутньому; майнові пра-
ва; право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру.  

За договором купівлі-продажу товарів встановлюється їх кіль-
кість у відповідних одиницях виміру чи грошовому виразі.  

Як правило, у договорі купівлі-продажу (чи в специфікації — 
додатку до договору), вказується асортимент (номенклатура) то-
вару, що передається покупцеві. Товар, асортимент якого не від-
повідає умовам договору, вважається прийнятим, якщо покупець 
у допустимий строк після його отримання не повідомив продавця 
про свою відмову від нього.  

Договором чи законом може бути встановлено строк, протя-
гом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). 
Гарантійний строк починається з моменту передачі товару поку-
пцеві, якщо не встановлено договором купівлі-продажу.  

Товар, на який встановлений строк придатності, продавець зо-
бов’язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб товар 
можна було використати за призначенням до закінчення цього 
строку. Покупець, якому передано товар неналежної якості, має 
право, незалежно від можливості використання товару за призна-
ченням, вимагати від продавця за своїм вибором: пропорційного 
зменшення ціни; безкоштовного усунення недоліків товару в розу-
мний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У договорі купівлі-продажу визначається зобов’язання про-
давця передавати товар (який цього потребує) у тарі та (або) упа-
ковці, яка забезпечує збереження товару при звичайних умовах 
зберігання і транспортування.  

Покупець зобов’язаний повідомити продавця про порушення 
умов договору купівлі-продажу про кількість, асортимент, якість, 
комплектність, тару чи упаковку в строк, встановлений за догово-
ром, чи актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не 
встановлений — у припустимий строк після того, як порушення мо-
гло бути виявлено відповідно до характеру та призначення товару. 
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Покупець зобов’язаний оплатити товар: за ціною, яка встано-
вленою у договорі; якщо ціна не встановлена у договорі — то за 
ціною, визначеною виходячи із звичайних цін, що склалися на 
аналогічні товари на момент укладення договору.  

Покупець сплачує за товар (залежно від умов договору): після йо-го 
приймання чи приймання товаророзпорядчих документів на ньо-го; 
може бути передбачена розстрочка платежу; попередня часткова чи 
повна оплата у строки, встановлені за договором, чи, якщо строки не 
встановлені — у семиденний термін після вимоги кредитора.  

Якщо покупець прострочив оплату товару, то продавець має 
право вимагати від нього оплату товару та сплати процентів за 
користування чужими грошовими коштами.  

Договором купівлі-продажу може бути встановлено обов’язок 
продавця чи покупця страхувати товар.  

Договір роздрібної купівлі-продажу. За договором роздрібної 
купівлі-продажу продавець зобов’язаний передати покупцеві то-
вар, який звичайно призначається для особистого, домашнього 
або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою ді-
яльністю, а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити 
його. Такий договір є публічним (пропозиція товару в рекламі, 
каталогах, а також інших описах товару, звернена до невизначе-
ного кола осіб). Продавець зобов’язаний надати покупцеві необ-
хідну і достовірну інформацію про товар для продажу, яка відпо-
відає вимогам Закону України про захист прав споживачів і 
правилам роздрібної торгівлі.  

Покупець має право на відшкодування збитків, нанесених йо-
му продавцем у результаті використання ним переваг свого по-
ложення в торговельній діяльності.  

Видами договору роздрібної купівлі-продажу є договір з умовою 
прийняття покупцем товарів у встановлений строк, продаж товарів за 
зразками, продаж товарів з використанням автоматів, договір з умовою 
про доставку товару покупцеві, договір найму-продажу, до-говір 
купівлі-продажу в кредит, у тому числі з розстрочкою платежу.  

Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту 
передачі йому непродовольчого товару неналежної якості, якщо 
подовженіший строк не оголошений продавцем, обміняти його в 
місці придбання чи інших місцях, оголошених продавцем, на 
аналогічний товар інших розмірів, форми, габаритів, фасону, 
комплектації тощо. У випадку виявлення різниці в ціні покупець 
проводить необхідний перерахунок з продавцем.  

Договір поставки — договір, за яким продавець (постачальник) 

зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у вла- 
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сність покупця для використання його у підприємницькій діяльності 
чи в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім 
або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується 
прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.  

Відносини між суб’єктами підприємницької діяльності за до-
говором поставки регулюються нормами як Цивільного, так і Го-
сподарського кодексу України.  

До договору поставки застосовуються загальні правила про 
купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом 
чи не передбачено характером відносин сторін.  

За договором поставки визначаються предмет, кількість, асор-
тимент поставки, якість і комплектність товару. Такий договір 
може бути укладений на один рік чи на строк більше року (дов-
гостроковий договір), або на інший строк, визначений угодою 
сторін. Якщо за договором строк не визначений, він вважається 
укладеним на один рік. 

Договором поставки також передбачається:  
порядок погодження сторонами строків поставки на наступні 

періоди по закінченні строку дії довгострокового договору; пос-
тавка товарів окремими партіями (період поставки для товарів 
народного споживання, як правило, становить один місяць); по-
рядок відвантаження товарів будь-яким видом транспорту, а та-
кож вибірка товарів покупцем;  

відвантаження товарів вантажовідправником (виробником), 
який не є постачальником, а отримання товарів — вантажоотри-
мувачем, який не є покупцем;  

порядок поставки недоотриманої покупцем у встановлений 
строк кількості товарів;  

погодження подовженіших, ніж за стандартами чи технічними 
умовами гарантійних строків товарів тощо.  

Договір міни (бартеру) є договором, за яким кожна із сторін 
зобов’язується передати іншій стороні у власність один товар в 
обмін на інший товар. Сторона договору міни вважається про-
давцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем това-
ру, який вона отримує замість того. До договору міни застосову-
ються загальні правила, які регулюють договори купівлі-
продажу, поставки, елементи яких містяться в договорі міни. За 
згодою сторін у договорі визначається грошова доплата за товар 
більшої вартості, який обмінюється на товар меншої вартості.  

У межах договору комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язу-
ється за дорученням іншої особи (комітента) здійснити одну або 
кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. 
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У практиці діяльності торговельних підприємств розрізняють 
договір комісії на купівлю товарів і договір комісії на продаж това-
рів. Істотними умовами договору комісії є умови про майно, яке ко-
місіонер зобов’язується продати чи купити, та ціну цього майна.  

За надану послугу з купівлі та продажу товару комісіонер 
отримує комісійну винагороду в розмірі і порядку, встановлено-
му в договорі комісії. Якщо комісіонер купує чи продає товари за 
вигіднішою ціною, усі вигоди буде передано комітенту. У дого-
ворі комісії передбачається: право власності комітента (майно 
придбане за рахунок комітента є його власністю); обов’язки ко-
місіонера по збереженню майна комітента; звітність комісіонера 
перед комітентом після завершення угоди комісії; права комісіо-
нера на відшкодування витрат, понесених у зв’язку з виконанням 
своїх обов’язків, і право на відмову від договору комісії; право 
комітента на відмову від договору комісії тощо. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) укладаються суб’єк- 
тами зовнішньоекономічної діяльності у письмовій формі, якщо ін-
ше не встановлено законом чи діючим міжнародним договором, 
згоду на обов’язковість якого дано Верховною Радою України. 

Держава встановлює:  
перелік товарів, експорт і імпорт яких здійснюються 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності тільки за наявності 
ліцензії; а також порядок ліцензування і види ліцензій;  

режим квотування зовнішньоекономічних операцій шляхом 
обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості 
товарів, які можуть бути завезені (вивезені) на певний строк; ми-
тне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та визначає 
принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності тощо. 
 

РЛ 1. Карикатури 
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РЛ 2. Практичне завдання  
Державна адміністрація залізничного транспорту України 

«Укрзалізниця» направила телеграму начальникам своїх структу-
рних підрозділів, а також начальникам залізниць СНД, в якій по-
відомлялося про створення при «Укрзалізниці» транспортноекс-
педиційної компанії «Залізтранс». При цьому пропонувалося 
укладати договори на транспортно-експедиційне обслуговування 
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів тільки з цією ком-
панією. Водночас на ринку відповідних послуг діяло вже понад 
100 компаній, що надавали такі послуги. 

Питання  
 Охарактеризуйте дії «Укрзалізниці» з точки зору чинного 

законодавства. 
 Якими можуть бути дії Антимонопольного комітету Украї-ни 

у разі звернення до нього однієї із зазначених 100 компаній? 
 

РЛ 3. Практичне завдання 
Між Одеським морським портом і товариством з обмеженою 

відповідальністю «Морбудтранс» було укладено договір про су-
місну діяльність. За цим договором порт надавав ТОВ виключне 
право на виконання транспортно-експедиційних послуг, тому ін-
ші експедитори вимушені були укладати договори з ТОВ «Мор-
будтранс» для забезпечення транспортно-експедиційних послуг у 
порту, а також виплачувати йому винагороду у розмірі 3 % від 
акордної ставки порту за кожну тонну переробленого вантажу. 
Також ТОВ мало виключне право на експедицію зовнішньотор-
говельних вантажів. Одна з конкуруючих експедиційних фірм 
звернулася до Антимонопольного комітету України. 
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Питання 
 Чи можна вважати договір між Одеським морським портом 

 ТОВ «Морбудтранс» антиконкурентними узгодженими діями? 

Якщо можна, то в чому це виявляється? 
 

РЛ 4. Практичне завдання  
Приватне підприємство «ПП» та акціонерне товариство «АТ» 

уклали договір про надання послуг. Договір передбачав сплату 
Замовником у разі несвоєчасної оплати належним чином наданих 
послуг пені у розмірі 1 % суми за кожен день прострочення пла-
тежу. 5 травня послуги були надані в повному обсязі, що було 
зафіксовано в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Вартість 
послуг становила 35 000 грн. Замовник, відповідно до умов дого-
вору, узяв на себе зобов’язання оплатити послуги не пізніше, як 
через п’ять днів з моменту оформлення Акту виконаних робіт 
(наданих послуг). 1 грудня того самого року Виконавець подав 
позов до суду про стягнення основного боргу та пені.  

Спираючись на норми ГКУ та ЦКУ, обчисліть розмір пені, об-
ґрунтуйте свою відповідь, визначте ціну позову, до якого виду 
господарсько-правових санкцій належить пеня? Чи можна притя-
гнути АТ «АТ» до відповідальності у позасудовому порядку? 
 

РЛ 5. Практичне завдання  
Між ТОВ «Офіс» і меблевою фабрикою було укладено договір 

про виготовлення меблів для ТОВ. Товариство перерахувало 
аванс (5 тис. грн), як і передбачалось договором. Однак підпри-
ємство роботу з виготовлення меблів не розпочало, а переведені 
гроші не повернуло. ТОВ вирішило подати позов до суду.  

Ознайомтеся із Господарським-процесуальним кодексом і на-
дайте консультацію директору товариства: які документи необ-
хідно подати до Господарського суду, які з них підлягають нота-
ріальному посвідченню? Складіть проект позовної заяви. 
 

РЛ 6. Практичне завдання 
Керуючись наведеними нижче документами, складіть один із 

договорів (на вибір), які регламентують відносини у сфері креди-
тно-розрахункової та фінансової діяльності (договір страхування, 
банківського вкладу, факторингу, кредитний, банківського раху-
нка тощо).  

Особливу увагу зверніть на літературу, в якій наводяться 
зразки договорів. Вам необхідно пристосувати такі зразки до 
конкретних видуманих життєвих ситуацій. 
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 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  
 ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Функції теми  
Бізнес-план — це друге обличчя вашої фірми! Будь-який біз-

нес починається з Ідеї. Потім складається бізнес- план. Після 
складання бізнес-плану для своєї майбутньої фірми ви зможете 
оцінити перспективність обраного бізнесу.  

У чому полягає роль бізнес-плану? У тому, що коли ви будете за-
лучати інвестиції для свого бізнесу, або брати кредит, вас попросять 
надати ваш план розвитку бізнесу. І аналізуючи ваш бізнес-план, мо-
жна з великою часткою ймовірності визначити майбутнє вашого біз-
несу. Бізнес-план — це найкраща реклама для вас і вашого бізнесу! 

Вивчення даної теми допоможе студентам отримати теорети-
чні знання та практичні навички щодо розробки, оформлення бі-
знес плану підприємства. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
 організаційно-правові форми здійснення підприємницької 

діяльності;
 сутнісно-видову характеристику підприємств згідно з віт-

чизняним законодавством; ключові етапи створення 

суб’єкта господарювання. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
 джерела пошуку бізнес-ідей для створення успішної компанії;
 особливості формування місії підприємства та цілей його 

діяльності;
 основні поняття щодо бізнес-планування, формулювання

мети та завдання бізнес-планування господарчої діяльності; 
 законодавчо-правову базу, що регулює господарчу діяльність;
 науково-теоретичні основи процесу складання бізнес-пла-нів 

господарської діяльності;
 основні планові показники та порядок їх визначення;
вміти: 
 оцінювати ринкову кон’юнктуру під час створення власної 

справи;
 вести інноваційний пошук сфери підприємницької діяльності;
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 вибирати стратегію розвитку змодельованої фірми: вид дія-
льності, організаційно-правову форму, ринки збуту;

 обґрунтовувати значення бізнес-ідеї для успіху підприємства;
 розробляти бізнес-ідею, актуальну для регіону, для свого

місця проживання; 
 формулювати місію компанії;
 формувати стратегічні наміри підприємства, ключові коро-

тко- і довгострокові цілі функціонування бізнесу;
 оптимізувати бізнес-план на підприємстві;
 системно аналізувати діяльність підприємства;
 оцінювати результати господарської діяльності підприємства;
 управляти процесом формування й оцінки планових показ-

ників діяльності суб’єкта господарювання;
 обґрунтовувати доцільність встановлення планових показ-

ників діяльності суб’єкта господарювання;
 володіти навичками організації планування процесу госпо-

дарювання та методами розробки бізнес-планів розвитку підпри-
ємницької діяльності;  
розраховувати показники бізнес-плану й оформляти 

проек-ти його розділів. 
 

Організація занять 
 

Заняття 1 
 

№ 
Час, 

Заходи 
 Соціальна 

Засоби 
хв  форма     

      

1 10 Обговорення карикатури яка відображає ідею теми  Студенти РЛ 1 
2 20 Вивчення нового матеріалу по темі (міні лекція  Викладач ПП 1-8 

  викладача (презентація Power Point)    
 15 Виконання завдання по значенню розробки біз-  Викладач / РЛ 2 
  нес-плану для успішного започаткування власної  студенти  

  справи    
3 5 Обговорення отриманих результатів  Викладач / РЛПР 1 

    студенти  
4 10 Виконання завдання з формування особливостей 

 

Студенти РЛ 3  

  бізнес плану    
5 5 Обговорення отриманих результатів  Викладач / РЛПР2 

    студенти  

6 5 Закріплення знань. Виконання тестових завдань  Студенти РЛ 4 

7 5 Обговорення отриманих результатів Питання для  Викладач / РЛ 13 

  самоконтролю  студенти  
8 5 Висновки  Викладач /  

    студенти  

 80     
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Заняття 2 
 

№ 
Час, 

Заходи 
Соціальна  

Засоби 
хв форма 

 
    
      

1 5 Тест для майбутніх бізнесменів Студенти  РЛ 5 

     РЛПР 3 
2 25 Вивчення нового матеріалу по темі (міні- Викладач  ПП 9-14 

  лекція викладача (презентація PowerPoint)    
3 20 Виконання завдання з пошуку підприємни- Студенти  РЛ 6 

  цької ідеї    
4 5 Обговорення результатів Викладач /  РЛПР 4 

   студенти   
5 15 Студенти об’єднуються в групи відповідно Студенти  РЛ 7 

  до спільної ідеї по 3–5 особи та виконують    

  завдання.    
6 5 Обговорення отриманих результатів група- Викладач /  РЛПР5 

  ми. студенти  РЛ 14 

  Питання для самоконтролю    
5 5 Висновки Викладач /   

   студенти   
 

80 
    

     
 

Заняття 3 
 

№ 
Час, 

Заходи 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

1 5 Вирішення ситуації, щодо планування дія- Викладач / РЛ 8 

  льності студенти РЛПР 6 
     

2 15 Вивчення нового матеріалу по темі (міні- Викладач ПП 15-17 

  лекція викладача (презентація PowerPoint)   
     

3 5 Вирішення ситуації, щодо структури біз- Студенти - 

  нес-плану   
     

4 5 Обговорення результатів Студенти - 
     

5 10 Вирішення ситуації,  щодо послідовності Студенти РЛ 9 

  розроблення бізнес-плану  РЛПР 8 
     

6 5 Обговорення результатів Викладач /  

   студенти  
     

7 20 Студенти об’єднуються в групи відповідно Студенти РЛ 10 
  до спільної ідеї по 3–5 чол., та виконують   

  завдання, щодо написання резюме бізнес-   

  плану   
     

8 10 Обговорення отриманих результатів гру- Викладач РЛ 15 

  пами. Питання для самоконтролю /студенти  
     

9 5 Висновки   
     

 80    
     

 

83 



Заняття 4 
 

№ Час, Заходи Соціальна Засоби 

 хв  форма  

1 5 Обговорення карикатур: вибір бізнес-ідеї Студенти РЛ 11 

    РЛПР 7 
     

2 20 Студенти поділяються на пари. Викла- Студенти - 
  дають коротку пропозицію власної ідеї.   

  Обговорення виконаного завдання   
     

2 10 Вивчення нового матеріалу по темі (міні Викладач РР 18- 
  лекція викладача (презентація PowerPo-  24 

  int)   
     

3 20 Студенти об’єднуються в групи відпові- Студенти РЛ 12 
  дно до спільної ідеї по 3-5 осіб, та вико-   

  нують завдання, щодо підготовки презе-   

  нтації бізнес-плану   
     

4 20 Захист презентацій Викладач /  

   студенти  
     

9 5 Висновки  РЛ 16 
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 1 
К1. Вступне слово викладача. Обговорення карикатур РЛ 1. 
К2. Міні-лекція викладача з використанням показів слайдів на  

мультимедійному проекторі. Можливий варіант роздачі лекцій-
них матеріалів на папері, де студенти можуть залишати необхідні 
помітки.  

К3. Видача та інструктаж по заповненню РЛ 2 «Навіщо потрі-
бен бізнес-план». Після виконання завдання викладач зі студен-
тами обговорює можливі рішення.  

К4. Видача та інструктаж РЛ 3 «Що може бізнес-план» щодо 
формування особливостей бізнес-плану. Обговорення.  

К5. Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язок тестових 

за-вдань РЛ 4. Перевірка. 

 

Коментарі до організації заняття 2 

К 6. Вступне слово викладача. Тест на підприємницькі здібно-

сті РЛ 5. 
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 7. Міні-лекція викладача з використанням показів слайдів на 
мультимедійному проекторі. Можливий варіант роздачі лек-
ційних матеріалів на папері, де студенти можуть залишати необ-
хідні помітки.  

 8. Видача та інструктаж по заповненню РЛ 6 «Пошук підп-
риємницької ідеї». Обговорення ідей. 

К9. Студенти об’єднуються в групи по 3–5 осіб і виконують 
завдання РЛ 7 «Дерево мого бізнесу». Обговорення отриманих 
результатів групами. 
 
 
 

Коментарі до організації заняття 3  
 10. Вступне слово викладача. Значення планування — ви-

конання студентами задання РЛ 8. 
 11. Міні-лекція викладача з використанням показів слайдів 

на мультимедійному проекторі. Можливий варіант роздачі лек-
ційних матеріалів на папері, де студенти можуть залишати необ-
хідні помітки.  

 12. Вирішення ситуації, щодо послідовності розробки бізнес 
плану РЛ 9. Обговорення результатів. 

 13. Студенти об’єднуються в групи відповідно до спільної 
ідеї по 3–5 осіб і виконують завдання з складання резюме бізнес-

плану. РЛ 10. Обговорення результатів. 
 

 

Коментарі до організації заняття 4 
 14. Вступне слово викладача. Карикатури РЛ 11. 
 15. Студенти поділяються на пари. Викладають коротку 

пропозицію власної ідеї. Обговорення виконаного завдання. 
 16. Міні-лекція викладача з використанням показів слайдів на 

мультимедійному проекторі. Можливий варіант роздачі лек-
ційних матеріалів на папері, де студенти можуть залишати необ- 
хідні помітки РР 18–24. 

К 17. Студенти об’єднуються в групи відповідно до спільної 
ідеї по 3–5 осіб і виконують завдання, щодо підготовки презен-
тації бізнес плану РЛ 12. 
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Матеріали до 

занять ПП 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 2 
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ПП 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 4 
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ПП 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 6 
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ПП 7 
 
 
 
 

 

Інформація, що необхідна для розробки бізнес-плану 
 
 

Маркетингова  Виробнича  Фінансово-  Загальноеконо- 

    економічна  мічна й галузева 
       

споживачі;  технологія;  рентабель-  економічна 
аналогічні  машини та  ність;  ситуація; 
продукти;  устаткування;  потреби у  соціальні 
ціни;  сировина та  кредитах;  та політичні 
конкуренти;  матеріали;  особливості  умови; 
особливості  робоча сила;  руху готівки,  законодавство; 
просування  виробничі  оподаткуван-  тенденції роз- 
на ринок  площі тощо  ня, страху-  витку галузі 

    вання тощо  тощо 
       

 

 
Передбачення та 

припущення щодо 

 
обсягів продаж; 

частки ринку; 
можливих цін; 
темпів зростання 
бізнесу тощо 

 

Джереда отримання інформації 
 

 

ПП 8 
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ПП 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 10 
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ПП 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 12 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чого 
підприємець 

прагне? 

 
 

 

Як, яким 
чином підп-
риємець хо-
че досягти 

поставлених 
цілей? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напрями діяльності 
 
 

 

Цілі 
 
 

 

Завдання 
 
 

 

Дії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дають змогу усві-
домити природу 

майбутнього бізне-
су та визначити, 

яким він має бути 
 
Дають змогу визна-
чити, на що конкре-

тно сподівається 
фірма і коли цього 

можна досягти 

 
Визначають спосіб 
досягнення мети з 
різним ступенем 

деталізації 
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ПП 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 14 
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ПП 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 16 
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ПП 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 18 
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ПП 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 20 
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ПП 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 22 
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ПП 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 24 
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РЛ.1 Карикатура «Як з бізнес-планом знайти гроші?» 
Роздивіться карикатуру та дайте відповідь на такі питання : 
 Чому підприємцям складно отримати кредит у банку? 
 Яка інформація повинна бути в бізнес-плані, для того щоб 

отримати кредит?  
Як з бізнес-планом знайти гроші? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ 2. Практичне завдання «Навіщо потрібен бізнес-план?»  
Визначення значення розробки бізнес-плану для успішного 

започаткування власної справи.  
Постановка завдання. Назвіть аргументи «за» і «проти» того, 

щоб витрачати додатковий час на розробку і письмове оформ-
лення бізнес-плану.  

Відповіді запишіть у таблицю: 
 

Аргументи «за» Аргументи «проти» 
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РЛ 3. Практичне завдання. «Що може бізнес-план?»  
Розподіліть із даного списку особливості бізнес-плану за схе-

мою «може — не може». Доповніть власними міркуваннями. Об-
ґрунтуйте свою думку. 
 

Бізнес-план може / не може 
 

 Давати змогу мобілізувати всі сили на виконання намічених цілей
 Повністю прогнозувати майбутнє
 Гарантувати від помилок
 Зменшити ефект раптовості у разі несподіваних змін у зовнішньому се-
редовищі

 Відповідати на всі запитання
 Дати конкретні орієнтири всім співробітникам
 Сприяти ефективності управління
 Не застарівати. Потребує постійне оновлення в міру зміни умов

 

 

 Бізнес-план 

може: не може: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

РЛ 4. Тести 
1.Бізнес-план — це  
а) це документ, у якому викладено суть підприємницької ідеї, 

шляхи і засоби її реалізації, а також подано характеристику рин-
кових, виробничих , організаційних і фінансових аспектів перед-
бачуваного бізнесу та особливості його управління;  

б) це письмовий документ, у якому викладено сутність підп-
риємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, охарактеризовано 
ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбут-
нього бізнесу, а також особливості управління ним; 
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в) задум (завдання, проблеми) і необхідні засоби його реаліза-
ції з ціллю доступу та отримання очікуваного економічного, тех-
нологічного, технічного або організаційного результату. 

2. Інформаційне поле бізнес-плану — це 
а) сукупність відомостей, що наведено у бізнес-плані; б) 
інформаційне забезпечення системи управління майбутнім  

бізнесом; в) сукупність документів чи даних правового, 
політичного,  

економічного , комерційного, науково-технічного, зовнішньоеко-
номічного та соціального характеру, що забезпечують інформа-
ційні потреби в процесі складання бізнес-плану; 

г) інформація про фактори зовнішнього середовища. 
3. Бізнес-план як комплексний багатофункціональний до-

кумент може бути  
а) інструментом залучення зовнішнього капіталу для реаліза-

ції проекту;  
б) засобом делегування повноважень в) способом 
моделювання системи управління майбутнім біз-  

несом; г) способом попереднього визначення перешкод і 
запобігання  

виникненню проблем з реалізації проекту; д) засобом 
координації в часі та просторі діяльності функціо-  

нальних підрозділів підприємства; 
е) усе перераховане вірно. 
4. Процес розробки бізнес плану  
а) починається з маркетингових досліджень; 
б) точно відповідає структурі бізнес-плану; в) 
виходить лише із загальної логіки викладу.  
5. Основними завданнями будь-якого бізнес-плану є об-

ґрунтування  
а) стратегічних альтернатив; 
б) сильних сторін бізнесу;  
в) можливості комерційного успіху; 

г) слабких сторін бізнесу. 
 

РЛ 5. Тест для майбутніх бізнесменів 
 

Потрібні гроші з’являються , як водиться, у тих, хто знає, що з ними робити. До 

решти вони не приходять, або від них швидко тікають. 
 

Уявіть, що у вас є $ 1000 000 на найближчі 2 роки. 
Постановка завдання. Письмово складіть список покупок,  

справ, проектів і розваг, на які б ви їх витратили (так, щоб витра- 
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тити все, тому проти кожного пункту поставте суму). Відмітьте 

час, який Ви витратили на виконання завдання. 
 

Список покупок, справ, проектів і розваг Сума, $ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

РЛ 6. Методи пошуку підприємницької ідеї 
 

У таблиці наведено ключові слова, які потрібно взяти для роз-

робки комерційної ідеї  
КЛЮЧОВІ СЛОВА ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ 

 

Варіант Ключове слово Варіант Ключове слово 
    

1 Картопля 16 Іграшки 

2 Молоко 17 Дитяче взуття 

3 Капуста 18 Прикраси 

4 Бавовна 19 Жіноче взуття 

5 Цегла 20 Телевізори 

6 Мило 21 Холодильники 

7 Зимовий одяг 22 Газові плити 

8 Папір 23 Крани (водогінні) 

9 Кролі / м’ясо 24 Килими 

10 Свині / м’ясо 25 Літній одяг 

11 Електропраски 26 Риба 

12 Лісові ягоди 27 Яблука 

13 Дерева 28 Малина 

14 Кущі 29 Апельсини 

15 Кахель 30 Чоловіче взуття 
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Мета роботи: навчитися використовувати існуючі методи 
пошуку підприємницьких ідей на прикладі модифікації методу 
розумового штурму («мозкової атаки»), а саме — методу карти 
ідей.  

1-й крок: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріоритетної 
позиції.  

Обрано ключове слово _____________________. 
 

___________________ 
 
 
 

 
Виробництво Послуги Торгівля 

 
Рис. 1. Карта ідей 

 

Обрано позицію  «______________________________». 
 

2-й крок: формування потенційної комерційної ідеї із враху-
вання того, які саме проблеми можуть бути вирішені спожива-
чами у випадку її реалізації. 
 

Таблиця 1 
 

ПОТЕНЦІЙНІ КОМЕРЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ, 

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИРІШЕНІ У ВИПАДКУ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ КОМЕРЦІЙНИХ ІДЕЙ 

 

Потенційна комерційна ідея Які проблеми вирішуються ? 

(виробництво, товар, послуга)  
  

1 1 
  

 2 
  

 3 
  

2 1 
  

 2 
  

… … 
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Із наведених потенційних комерційних ідей обрано: ________  
________________________________________________________ 
 

3-й крок: уточнення потенційної комерційної ідеї із врахуван-
ням можливих змін в потребах, смаках та уподобаннях спожи-
вачів. 
 

Таблиця 2 
 

ВРАХУВАННЯ ЗМІН В ПОТРЕБАХ, СМАКАХ  
ТА УПОДОБАННЯХ СПОЖИВАЧІВ ПРИ РОЗРОБЦІ КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ 

 

Зміни Конкретні зміни, деталізація 
Нові можливості, які відкри- 

ваються при врахуванні змін   
   

Стилю життя 1. 1. 
людей 2. 2. 

 3. 3. 
   

Вікової структури 1. 1. 
населення 2. 2. 

 3. 3. 
   

Моди 1. 1. 
 2. 2. 

 3. 3. 
   

Технологій 1. 1. 
 2. 2. 

 3. 3. 
   

Інші зміни 1. 1. 
 2. 2. 

 3. 3. 
   

 
На підставі аналізу всіх цих змін сформульовано уточнену 

комерційну ідею, яка виглядає таким чином:  
________________________________________________________ 
 

4-й крок: удосконалення потенційної комерційної ідеї з метою 
надання їй більш привабливих рис. 

Конкретизована комерційна ідея: 

«___________________________________________________» 
 

Це і є новий, якісніший варіант комерційної ідеї. 
 

5-й крок : оцінювання комерційної ідеї на предмет можливос-

ті її реалізації. 
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    Таблиця 3 
 ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ  

 НА ПРЕДМЕТ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  
     

 Питання Так  Ні 
     

1. Чи буде ця ідея спрацьо-    
вувати протягом певного    

(визначеного) часу?    
     

2. Чи усвідомлюєте Ви, які    
потреби людей при цьому    

задовольняються?    
     

3. Чи будуть люди за це пла-    

тити?    
     

4. Чи безпечна Ваша ідея?    
     

5. Чи законна Ваша ідея?    
     

6. Чи потрібне Вам спеціа-    

льне обладнання ?    
     

7. Чи володієте Ви необхід-    
ними навичками (знаннями)    

для реалізації ідеї?    
     

8. Чи потрібен Вам персонал    
зі спеціальними знаннями    

(навичками) для реалізації    

запропонованої ідеї?    
     

9. Інші    
     

 

Висновок : «___________________________________________ 

— є привабливою комерційною ідеєю, яку доцільно негайно реа-

лізувати і яка знайде свого споживача на ринку». 

 

РЛ 7. «Дерево мого бізнесу» Постановка завдання. 
«Домалюйте гілки цього дерева, на 

яких з одного боку напишіть цілі свого бізнес-проекту, з іншого  
— ті дії, які ви будете виконувати, щоб їх досягти». 
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РЛ 8. Притча про їжаків Дайте відповідь на запитання: 
Переваги та недоліки плану-  

вання. 
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РЛ 10. Послідовність розроблення бізнес-плану  
Впишіть назву розділів бізнес-плану, який відповідає етапам 

розробки, назвіть основні положення, які мають бути розкриті в 
цих розділах, та джерела інформації. 
 

№ Зміст етапу 
Назва 

Основні Джерела 
розділу 

положення інформації   бізнес-плану 
     

1 Збір і аналіз інформації про про-    

 дукцію (послуги) підприємства    
     

2 Збір і аналіз інформації про ри-    

 нок збуту    
     

3 Аналіз стану та можливостей пі-    

 дприємства, а також привабли-    

 вість у галузі    
     

4 Визначення потреби і джерел за-    

 безпечення підприємства необ-    

 хідними ресурсами (основні за-    

 соби, оборотні активи, персонал    

 та ін.)    
     

5 Розрахунок потрібного капіталу і    

 джерел фінансування.    
     

6 Визначення загальної суми інве-    

 стицій з проекту, розрахунок їх-    

 ньої ефективності (термін окуп-    

 ності; індекс прибутковості;    

 внутрішня норма рентабельності;    

 чистий дохід)    
     

7 Розроблення організаційної    

 структури управління, правового    

 забезпечення та календарного    

 плану-графіку реалізації проекту    
     

8 Передбачення ускладнень і ри-    

 зиків, розроблення заходів з їх    

 усунення чи мінімізації    
     

9 Підбір додаткових матеріалів,    

 складання додатків    
     

10 Складання стислого змісту про    
 суть, обсяги та результати прое-    

 кту    
     

11 Складання анотації на проект    
     

12 Оформлення титульного аркуша    
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РЛ 10. Бізнес-план 
Завдання виконується студентами у командах. 
Постановка завдання  
Ви успішні бізнес-консультанти. До вас звернувся підприє-

мець -початківець, який склав свій перший бізнес-план. Він про-
сить Вас проаналізувати його бізнес-план, виявити його слабкі 
місця, допомогти їх посити та скласти після доопрацювання біз-
нес-плану резюме. Допоможіть підприємцю удосконалити бізнес-
план і скласти резюме бізнес-плану.  

Бізнес-план з виробництва морозива ТОВ «Поляна» надає ви-

кладач у друкованому вигляді. 
 

РЛ 11. Бізнес ідея  
Обговоріть сутність ідей, закладених у даних карикатурах. 
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РЛ 12. Презентація бізнес плану 
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РЛ 13. Запитання для самоконтролю до уроку 1 
 Що таке бізнес-план? 
 У чому ви бачите призначення бізнес-плану? 
 Яке місце займає бізнес-план у системі планування діяль- 

ності фірми? 
 З якою метою розробляють бізнес-план? 
 Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану? 
 Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бі-

знес-плану? 
 Яка інформація і чому потрібна для розробки бізнес-плану? 
 З яких джерел збирають інформацію для розробки бізнес-

плану? 
 Якими основними показниками характеризується якість ін-

формації, необхідної для розробки бізнес-плану? 
 Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану для 

започаткування нового бізнесу?  
 Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну 

стадії розробки бізнес-плану? 
Питання для самостійного вивчення 
 Концептуальні засади стратегічного планування 
 Організаційна схема процесу бізнес-планування. 
 Ресурсні обмеження виконання бізнес-плану. 

 
 

РЛ 14. Запитання для самоконтролю до уроку 2 
 Розкажіть про місце та роль підготовчої стадії у процедурі 

розроблення бізнес-плану підприємства. 
 Яка загальна логіка процесу стратегічного планування на 

підготовчій стадії розроблення бізнес-плану?  
 Охарактеризуйте суть здійснення зовнішнього аналізу та його 

роль на підготовчій стадії розроблення бізнес-плану. 
 Що таке конкурентоспроможність» підприємства, назвіть 

його місце у процесі проведення зовнішнього аналізу, а також 
методи оцінки конкурентоспроможності підприємства?  

 Визначте термін «цілі» підприємства. Які вимоги до їхньо-го 
формування. 

Питання для самостійного вивчення 
 Процес планування та формування стратегій підприємства. 
 Теоретичні зазади оцінки рівня конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 
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РЛ 15. Запитання для самоконтролю до уроку 3  
 Перелічіть чинникі, котрі визначають структуру бізнес-плану 

як документа і назвіть характер впливу кожного з них. 
 Охарактеризуйте вимоги до оформлення структури бізнес- 

плану. 
 Яку інформацію варто обовязково навести у резюме проек- 

ту? 
 Як необхідно оформляти титульний аркуш бізнес-плану? 
Питання для самостійного вивчення 
 Відмінності у структурі й обсягах бізнес-плану виробничо- 

го,торговельного і підприємства сфери послуг.  
2. Зміст і структура бізнес-плану залежно від розмірів бізнесу 

та фінансових потреб і характеристики продукту бізнесу. 

 

РЛ 16. Запитання для самоконтролю до уроку 4 
 Завдання та цілі презентації. 
 Основні способи підвищення ефективності презентації. 

 

РЛПР 1. Навіщо потрібен бізнес-план? 
 

Аргументи «за» Аргументи «проти» 
   

Грамотно написаний бізнес-план може стати Визначивши цілі  бізнесу 
посібником для підприємця, детальним планом дій, можна,  замовити  послуги  зі 
що дасть змогу швидко та з найменшими витрата- складання бізнес-плану конса- 
ми розпочати бізнес. лтинговим фірмам. 
Спроби отримання кредиту,переговори з поте- Кваліфіковані фахівці-прак- 
нційними інвесторами навряд чи будуть успішни- тики на умовах тісної співпраці 
ми без грамотного та детального бізнес-плану. безпосередньо із  замовником 
Відсутність бізнес-плану призводить до відсут- розробляють бізнес-план роз- 
ності цілісної стратегії підприємства — рішення витку майбутнього підприємс- 
приймаються поспіхом і часто суперечать концеп- тва на коротко- та довгостро- 
ції та напряму бізнесу, а співробітники не можуть кову перспективи.  Крім того, 
визначитись у пріоритетах компанії, діють неузго- забезпечують узгодження фо- 
джено і, відповідно, менш ефективно. рми бізнес-плану та змісту фі- 
Він також є ефективним інструментом ведення нансових показників з відпові- 
бізнесу, управління, контролю за діяльністю служб дними стандартами бухгалтер- 
і підрозділів, доходів і витрат. ського та фінансового обліку. 
Внутрішній бізнес-план дає змогу підприємцю Додаткова вигода в тому, 
з’ясувати, чи є сенс витрачати час і кошти на роз- що консалтингова компанія, з 
виток своєї ідеї; знайти сильні та слабкі сторони якою ви співпрацюєте,  може 
бізнесу; передбачити «підводне каміння», з яким надати вам рекомендації або 
може зіткнутися підприємець під час реалізації но- взагалі пролобіювати ваші ін- 
вого проекту, та знайти способи цього уникнути; тереси певному інвесторові. 
визначити обсяг необхідних інвестицій для започа-   

ткування (розширення) бізнесу тощо.   
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РЛПР 2  
«Що може бізнес-план»: розформуйте даний список особли-

востей бізнес-плану за схемою «може — не може». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛПР 3. Тест для майбутніх бізнесменів 
Аналіз результатів тесту 
Якщо ви розгубилися перед сумою $ 1000 000 і думали більше 

двох хвилин, що з ними робити, ви до таких грошей ще не готові.  
Якщо швидко, в межах двох хвилин, склали список порожніх 

витрат, куди ви можете викинути цю суму, то вам цих грошей 
давати не можна... А як перевірити: витрати «порожні» або «не-
порожні»?  

Виділіть зі складеного вами списку 5 реально важливих для 
вас пунктів. Скільки вони коштують?  

Якщо ви вклалися у дві хвилини і представили реалістичний 
список життєздатних, перспективних бізнес-проектів, для яких 
дійсно потрібно $1000000 на найближчі 2 роки: у вас ці гроші 
справді скоро з’являться.  

Потрібні гроші з’являються, як водиться, у тих, хто знає, що з 
ними робити. До решти вони не приходять, або від них швидко 
тікають. 
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РЛПР 4. Методи пошуку підприємницької ідеї  
Провести дискусію між групами студентів з конкретного кола 

питань за певними правилами:  
— недопущення критики та негативних коментарів щодо ви-

словлювань інших;  
— не відкидання нової ідеї, якою б вона не була абсурдною з 

погляду можливості її практичної реалізації. 
Завдання виконати за допомогою певних етапів. 

 
 

Етап перший: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріори-
тетної позиції.  

Студент, отримавши певне завдання у вигляді ключових слів, 
наприклад, «дерево та деревина», повинен запропонувати потен-
ційні можливості (так звані позиції) використання дерева та дере-
вини в підприємницькій діяльності за трьома напрямками: вироб-  
ництво (обробка, виготовлення), послуги та торгівля. 
 
 

 Дерево та деревина  

Виробництво Послуги Торгівля 

Двері Посадка дерев Саджанці 
Паркани Підрізання гілок Двері та інше 
Літні будинки Догляд за деревами  

Дерев’яні панелі   

 Рис. 1. Карта ідей  
 

Як видно, запропоновано 9 позицій використання дерева та 
деревини в майбутній комерційній ідеї. Із запропонованих пози-
цій студент вибирає саме ту, яка йому відоміша. Наприклад, сту-
дент вибрав таку позицію, як «двері».  

Етап другий: формування потенційної комерційної ідеї з вра-
хування того, які саме проблеми можуть бути вирішені спожи-
вачами у випадку її реалізації .  

Студент повинен проаналізувати вибрану позицію та запропо-
нувати потенційні комерційні ідеї, даючи одночасно відповіді на 
питання: «Яку проблему можна вирішити за допомогою запропо-
нованої комерційної ідеї?», які зводяться до табл. 1. 
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Таблиця 1 
 

ПОТЕНЦІЙНІ КОМЕРЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ  
ВИРІШЕНІ У ВИПАДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ КОМЕРЦІЙНИХ ІДЕЙ 

 

Потенційна комерційна ідея  
Які проблеми вирішуються ? 

(виробництво, товар, послуга)  
  

   

1. Виготовлення дерев’яних 1. Забудовникам не потрібно самим вигото- 

дверей для дачних будинків вляти двері 
   

 2. Можна стимулювати індивідуальне жит- 

 лове будівництво 
   

2. Виготовлення броньованих 1. Підвищується надійність дверей 
дверей для житлових будин-   

2. Менше буде крадіжок із житлових будинків 
ків 

3. Покращується їх зовнішній вигляд  
   

3..Виготовлення дерев’яно- 1. Підвищується звукоізоляція 
металевих дверей для квартир 2. Менше пилу буде потрапляти в оселю 

у багатоквартирних будинках 3. Довго тривалість використання 
   

 
Із наведених потенційних комерційних ідей студент вибирає 

ту, яка йому найвідоміша та найзрозуміліша. Припустимо, це бу-
де: «Виготовлення дерев’яних дверей для дачних будинків».  

Етап третій: уточнення потенційної комерційної ідеї із вра-
хуванням можливих змін у потребах, смаках і вподобаннях спо-
живачів.  

Потреби, смаки та уподобання споживачів протягом певного 
часу змінюються. Тому потенційну комерційну ідею, яка була за-
пропонована для реалізації, потрібно скорегувати із врахуванням 
таких основних факторів: 

 зміни в стилі життя людини; 
 зміни в технологіях ; 
 зміни у віковій структурі населення; 
 зміни в моді тощо. 
Для цього потрібно задавати питання: «Яким чином кожен із 

названих факторів (наприклад, зміни в технологіях) може впли-
нути на сутність запропонованої комерційної ідеї?». Відповідаю-
чи на поставлені питання, потрібно внести корективи в комер-
ційну ідею, яка була раніше запропонована для реалізації. 
Наприклад, зміни в стилі життя людини зумовлюють потребу в 
наявності індивідуального будинку; зміни в технологіях можуть 
стимулювати виробництво дверей підвищеної міцності (броньо-
ваних); зміни у віковій структурі, а саме: збільшення кількості 
пенсіонерів, може привести до збільшення кількості бажаючих 
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мати дачний будиночок; а зміни в моді можуть привести до не-
обхідності у змінах стилю оформлення поверхонь дверей тощо. 
Результати аналізу змін, а також нові можливості, які відкрива-
ються при врахуванні змін, звести у табл. 2.  

Таблиця 2 
 

ВРАХУВАННЯ ЗМІН У ПОТРЕБАХ, СМАКАХ  
І ВПОДОБАННЯХ СПОЖИВАЧІВ ПРИ РОЗРОБЦІ КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ 

 

Зміни 
  

Конкретні зміни 
Нові можливості, які відкрива- 

   ються при врахуванні змін      
     

Стиль життя 1. Підвищення ролі особи- 1. Наявність окремого житла 
людей стості 2. Житло „на природі» 

 2. Підвищення добробуту 3. Екологічне житло 
 людей   

 3. Погіршення екологіч-   

 них умов   
      

Вікова 1. 18 — 35 років 1. Будинок для пікніку 
структура 2. 36 — 60 років 2. Будинок з присадибною 
населення 3. Старші 60 років ділянкою 

    3. Власний дачний будинок 
      

Мода 1. 21 століття 1. Двері із сигналізацією 
 2. 20 століття 2. Двері певного стилю 

 3. 18 століття 3. Двері певної конфігурації 
     

Технології 1. Поява нових матеріалів 1. Підвищення якості дверей 
 2. Поява нових інструмен- 2. Підвищення міцності 
 тів  3. Підвищення надійності 

 3. Поява електроніки дверей 
      

 
 

На підставі аналізу всіх цих змін формулюється уточнена ко-
мерційна ідея. Припустимо, студент сформулював її так: «Виго-
товлення для дачних будинків подвійних дерев’ яних дверей з 
овальним верхом і з сигналізацією».  

Етап четвертий: удосконалення потенційної комерційної 
ідеї з метою надання їй привабливіших рис.  

Наступним кроком у формуванні комерційної ідеї є аналіз 
пропозицій щодо доопрацювання, удосконалення, покращення 
висунутої комерційної ідеї з метою надання споживачу додатко-
вих вигод, зручностей, переваг: вид і спосіб доставки; індивідуа-
льний дизайн; нова упаковка; нові, вигідніші для споживача умо-
ви експлуатації тощо.  

Наприклад , зазначена вище комерційна ідея може бути конк-

ретизована та представлена у вигляді: «Виготовлення та доставка 
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споживачу подвійних дерев’яних дверей для дачних будинків з 
овальним верхом і з сигналізацією, а також їх встановлення без-
посередньо виробником, а також монтування системи, яка буде 
автоматично відкривати двері, орієнтуючись на голос господаря, 
«що зменшить витрати споживачів, покращить якість виконаної 
роботи тощо. Це і є новий, якісніший варіант комерційної ідеї.  

5-й крок : оцінювання комерційної ідеї на предмет можливос-
ті її реалізації.  

Після того, як комерційна ідея в основному сформована, не-
обхідно провести її оцінювання за допомогою питань, зведених у 
табл. 3.  

    Таблиця 3 
 ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ  

 НА ПРЕДМЕТ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  
     

 Питання Так  Ні 
     

1. Чи буде ця ідея спрацьовувати про-    

тягом певного (визначеного) часу?    
     

2. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби    

людей при цьому задовольняються?    
     

3. Чи будуть люди за це платити?    
     

4. Чи безпечна Ваша ідея?    
     

5. Чи законна Ваша ідея?    
     

6. Чи потрібне Вам спеціальне облад-    

нання ?    
     

7. Чи володієте Ви необхідними нави-    

чками (знаннями) для реалізації ідеї?    
     

8. Чи потрібен Вам персонал зі спеціа-    

льними знаннями (навичками) для ре-    

алізації запропонованої ідеї?    
     

9. Інші    
     

 
 

Висновок. Приклад: «Виготовлення подвійних дерев’яних две-
рей для дачних будинків з овальним верхом і з сигналізацією, їх 
доставка та встановлення, а також монтування системи, яка 
буде автоматично відкривати двері, орієнтуючись на голос гос-  
подаря « — є привабливою комерційною ідеєю, яку доцільно не-

гайно реалізувати і яка знайде свого споживача на ринку». 
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РЛПР 5. Дерево цілей Приклади 
формулювання цілей  
– досягти лідируючого становища в галузі шляхом збільшення 

частки ринку до __________(така ціль може бути метою);  
–  забезпечити випуск таких товарів______  у таких обся- 

гах______; 
– досягти таких показників якості _________; 
– скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на 

___ днів; 
–  вийти  на  такі  нові  ринки  ___________до  таких  дат 

__________; 
– знизити витрати на одиницю продукції на_________; 
– освоїти такі нові види товарів і послуг____________; 
– джерела, об’єкти і обсяги інвестування наступні__________; 
– напрямки й обсяги інновацій_________; 
– динаміка грошових нажходжень і прибутковості__________; 
– домогтися таких фінансових коефіцієнтів_________; 
– змінити   мережу   збуту   продукції   таким   чином 

_____________; 
– освоїти такі технології у таких обсягах______________; 
– перейти до наступної організаційної системи управління___ 

_______________; 
– змінити систему оплати праці таким чином______________; 
– поновити статутний фонд за рахунок___________________; 
– збудувати такі об’єкти_________,  придбати таку техніку 

___________. 
 
 

РЛПР 6. Притча про їжаків 
Переваги 
 взаємозв’язок у планах соціальних і економічних аспектів 

розвитку суспільства; 
 концентрація сил на виконання пріоритетних напрямків дія-

льності;  
 комплексний підхід до вирішення проблем; 
 врахування можливостей безперервного перспективного і 

поточного планування; 
 спроба збалансування, використання трудових, матеріальних 

 фінансових ресурсів; 
 характерною рисою планової системи є координація, тому в 

плановій системі використовуються прогресивні адаптивні меха-

нізми. 
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Недоліки  
 слабке врахування природних законів і тенденцій розвитку 

товарно-грошових відносин; 
 зростання ролі плану як самоцілі діяльності за принципом 

«план будь-якою ціною»; свого роду фетиш плану над 
економіч-ними відносинами;  

 відсутність поля для маневрування дій підприємств різних 
регіонів і негнучкість системи планування, що склалася;  

 методологічна слабкість планування, що не враховує резер-
ви, ініціативу, різноманітність мікрорівня;  

 значні витрати сил, часу і засобів на розробку, узгодження, 
затвердження, уточнення, підтримка стабільності планових пока-
зників; 

недостатня координація дій по розвитку прогнозування; 
 істотні витрати на виконання окремих видів прогнозів; 
 нечітке виявлення цілей розробки прогнозів; 
 недостатньо розроблена методика розробки і виконання про-

гнозів. 
 

РЛПР 7. Бізнес-ідея 
 

Автоперевезення. 
Прибирання вулиць. 
Інтернет магазин. 

 

РЛПР 8. Резюме бізнес-плану 
Бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності упрова-

дження виробничого підприємства ТОВ «Поляна» з виробництва 
морозива (технологічного устаткування, 4-х промислових холо-
дильників, складів, виробничого будинку, лабораторії).  

Асортимент продукції, яка випускається: морозиво десертне, 
вершкове, молочне і щербет.  

Поточний стартовий капітал становить 45852000 грн. Внески 
зроблено двома засновниками порівно.  

Технологія виробництва передбачає використання спеціаль-
них рецептур, розроблених фахівцями фірми Tetra Laval Hoyer — 
виробником устаткування для виробництва морозива вищої якос-
ті зі світовим іменем.  

Сировинна база Черкаської області максимально сприяє роз-
витку виробництва морозива: приступність і відносна низька вар-
тість основних компонентів дозволяє досягти рентабельності ви-
робництва — 8,9 %. 
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Ринок збуту продукції — підприємства оптової і роздрібної 
торгівлі, підприємства громадського харчування м. Черкаси і 
Центрального регіону країни, а також власна торгова мережа фі-
рми. Персонал фірми укомплектований висококваліфікованими 
фахівцями, зайнятими вирощуванням сільськогосподарських ку-
льтур, переробкою сільгосппродукції і її реалізацією.  

Загальна чисельність персоналу — 200 чол. 
Конкурентоздатність фірми забезпечується: низькими внутрі-  

шньовиробничими витратами внаслідок організації виробництва 
фірми за замкнутим технологічним циклом; представлені всі тех-
нологічні стадії (відсутня лише власна сировинна база); перероб-
ка сировини, її збереження, доставка і реалізація готової продук-
ції.  

Термін окупності кредитних коштів на проектований ком-

плекс з виробництва морозива — 4 роки. 
 

Література до теми 
 Економіка підприємства: навч. Посібник / за ред. П.В. Круша, В.І. 

Подвигіної, Б.М. Середюка. — 2-ге вид. — К.: Ельга— Н, КНТ, 2009. 
— 780 с.  

 Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О., Шапринська 
Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.-метод. 
Посібн. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 160 с.  

 Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний 
посібник / вид. 2-ге, доп. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Шви-
даненко, О.Г. Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с.  

 Бізнес-планування: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, 
В.І. Болонська, Р.Л. Лупак. — К.: Знання, 2013. — 207 с.  

 Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування: 
Навч. посіб. — К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 240 с. 
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4. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 
 
 
 

4 . 1 . Організація фінансування 

підприємницької діяльності 

 

Функції теми  
Кожен підприємець, не залежно від розмірів його бізнесу та 

тривалості існування підприємства, хоч раз у житті стикався з 
проблемою недостатності фінансування. Такий стан речей досить 
часто уповільнює і стримує розвиток бізнесу. Виникнення про-
блеми дефіциту обігових коштів завжди потребує негайного її 
вирішення.  

Сьогодні фінансовий ринок України пропонує низку можли-
вих варіантів вирішення зазначеного питання. Надзвичайно важ-
ливим є вибір варіанта, який є найефективнішим саме для Вашої 
компанії.  

Отже, усім підприємствам для свого існування і розвитку не-

обхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування. 
 

 

Необхідні компетенції 
Студенти знають 
• роль і значення фінансових або матеріальних ресурсів у за-

початкуванні будь-якої господарської діяльності. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 

джерела коштів на відкриття бізнесу; кругообіг 
фінансових коштів, вкладених у виробництво;  
основи формування фондів підприємства; напрями 
використання підприємцем отриманого прибутку;  

роль і завдання фінансової служби на підприємстві; 
вміти 

розрізняти власні і позикові джерела фінансування; 

розрізняти основний і оборотний капітал. 
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Організація заняття 
 

№ Час, Зміст Соціальна Засоби 

 хв  форма  
     

1 5 Вступ викладач  
     

2 10 Проблемне питання. Де взяти гроші на студенти РЛ1, РЛ 2 

  відкриття бізнесу?   
     

3 20 Міні-лекція «Кругообіг вкладених у викладач ІЛ1, ПП2 

  виробництво коштів»   
     

4 20 Формування фондів підприємства студенти ІЛ1, ПП2 
     

5 20 Фінансова служба на підприємстві викладач ІЛ1, ПП3 
     

6 5 Підведення підсумків заняття Викладач/ РЛ 3 

   студенти  
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1) На початку заняття 
активізується увага за допомогою  

проблемного питання «Де взяти гроші на відкриття бізнесу?». 
Обговорюється карикатура РЛ 1.  

К2) Міні-лекція «Кругообіг вкладених у виробництво коштів» 
ІЛ 1.  

К3) Формування фондів підприємства. Виконання завдання 

РЛ 3. Обговорення. 
 

Матеріали до заняття ІЛ. Організація фінансування 

підприємницької діяльності 

Де взяти гроші для відкриття власного бізнесу?  
Перед кожним, хто хоче створити власний бізнес, рано чи піз-

но виникає проблема пошуку стартового капіталу. Ті, кому не 
вдається роздобути достатньо коштів для відкриття своєї справи, 
найчастіше забувають про ідею «фікс», яка, можливо, принесла б 
своєму творцеві, якщо не мільярдні прибутки і світову славу, то 
хоча б цілком стабільний дохід. Але дехто все ж примудряється 
знайти жадану суму або обійтися без неї. Як же це вдається?  

Фінансування нового підприємства є самим першим момен-
том, коли використовуються гроші, що перетворюють ідею або 
намір у щось відчутне.  

Компанії витрачають гроші навіть перед тим, як вони відкри-

вають свої двері. Витрати нового підприємства — це ті витрати, 
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що несуть перед тим , як починають вести справу. Багато хто не-
дооцінюють витрати на відкриття нового підприємства і роблять 
це незаплановано і хаотично.  

Це може спрацювати, але звичайно це не найлегший підхід. 
Споживачі відносяться з недовірою до підприємств що тільки 
з’явилися, з тимчасовим матеріально-технічним забезпеченням.  

Для успішного відкриття вам необхідно оцінити ваші реальні 
витрати й активи нового підприємства. Після цього вам треба 
знайти гроші на фінансування.  

Початкові витрати. Витрати, які необхідно нести перед по-
чатком діяльності, перед найпершим місяцем діяльності.  

Початкові активи. Типовими початковими активами є готів-
ка й інвентар. Іншими початковими активами можуть бути на су-
часний момент і надалі устаткування, меблі, машинне устатку-
вання тощо.  

Початкове фінансування. Маються на увазі і капіталовкла- 
дення, і позички. Єдиними сумами інвестицій і позичок, що вхо-
дять у витрати. Відкриття нового підприємства, це те, що відбу-
вається перед початком діяльності. Усе, що відбувається під час і 
після першого місяця, повинне вже йти в рух грошових коштів, 
що автоматично буде доданий Бухгалтерський Баланс. 

Кругообіг вкладених у виробництво коштів  
Майно підприємства становить його основні та обігові фонди, 

а також інші цінності, вартість яких відображається у самостій-
ному балансі підприємства.  

Фонди підприємств перебувають у безперервному русі. Без нього 
припиняється виробництво. В умовах кризи, коли виробниц-тво 
зупиняється, коли люди переважно працюють лише в торгівлі, 
грошові кошти й товари обертаються тільки в сфері обігу за фор-
мулою Г—Т—Г’. Так безконечно бути не може. Якщо не буде по-
вного кругообороту фондів, то країні загрожує катастрофа. 

Повноцінний кругооборот має охоплювати не тільки сферу 
обігу, а й сферу виробництва. І в цьому кругообороті повинні 
брати участь усі фонди (основні, оборотні й фонди обігу).  

На початковій стадії кругообороту фонди виступають у нату-
ральній формі, тобто у вигляді засобів і предметів праці. У про-
цесі виготовлення продукції засоби праці переносять свою вар-
тість на виготовлений продукт поступово і частинами, а предме-
ти праці — відразу і повністю. Виготовлений продукт реалізуєть-
ся, і вартість виготовлених товарів набуває грошової форми. За 
виручені кошти підприємство знову відновлює спожиті засоби і 
предмети праці. Так відбувається кругооборот фондів. 
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Формування фондів підприємства  
Отримання підприємцем грошових коштів, достатніх для при-

дбання всіх необхідних ресурсів для функціонування і розвитку 
підприємства, називають фінансуванням бізнесу.  

Джерела фінансування фірми, розмежовуючи їх на дві основні 
групи: позичені і власні кошти.  

Позичені кошти можуть бути коротко- і довгостроковими. До 
власних коштів належать: статутний капітал, акціонерний капі-
тал, резерви, прибутки, спеціальні фонди тощо.  

Тобто, Фонди підприємства — це матеріальні та грошові ре-
сурси, які перебувають у розпорядженні підприємства.  

Підприємства, що вводяться в дію, формують оборотні кошти 
за рахунок коштів бюджету, пайових внесків членів-засновників, 
внесків іноземних учасників (для спільних підприємств), надхо-
дження від емісії цінних паперів. Ці кошти включаються у стату-
тний фонд новоствореного підприємства.  

На вже діючих підприємствах власними джерелами фінансу-
вання оборотних коштів є прибуток, що залишається в розпоря-
дженні підприємства, надходження від емісії цінних паперів, а 
також прирівняні до власних оборотних коштів сталі пасиви. 

Фінансова служба на підприємстві 
Як правило, фінансова робота на підприємстві організову-

ється фінансовим відділом, що є самостійним структурним під-
розділом. Керівник цього відділу безпосередньо підлягає керів-
никові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фі-
нансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представ-
ляє підприємство у фінансових , кредитних та інших органах. На 
невеликих підприємствах, де немає самостійного фінансово-го 
відділу, цю роботу виконує фінансовий сектор (бюро, група), що 
створюється у складі бухгалтерії, фінансово-збутового від-ділу 
чи іншого підрозділу підприємства, керівник якого в тако-му разі 
несе відповідальність за фінансову роботу підприємст-ва.  

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві в 
ринкових умовах неможлива, якщо фахівці всіх економічних 
служб, насамперед фінансової, нездатні швидко й кваліфіковано 
орієнтуватись у вкрай динамічному фінансовому правовому полі 
України. Тому неодмінною умовою успішного функціонування 
підприємства є тісна координація роботи його фінансової служби 
(як, зрештою, й інших функціональних підрозділів) з юридичною 
службою. 
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РЛ 1. Де взяти гроші? 
 
 
 
 

 

ПП 1. Функціональна характеристика фінансової служби під-

приємства  
Фінансовий директор 

 

ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

 

Відділи 
 

 
Операційний відділ 

 
 

 
Відділ фінансового 

планування 

 
 

 

Відділ інвестицій 

 

Функції 

 
робота з контрагентами; 
оплата праці; 

розподіл грошових надходжень і прибутку 

 
фінансове планування; пошук 
нових джерел фінансування 

діяльності підприємства;  
планування податкових платежів 

 
розробка інвестиційної 

політики підприємства;  
аналіз та відбір інвестиційних 

позицій; обґрунтування обсягів та 
джерел інвестиційних ресурсів 

 
  детальний аналіз діяльності підприємства; 

Відділ фінансового  підготовка аналітичних звітів; 
аналізу  виявлення можливостей податкової 

 

 економії тощо  
   

   

Відділ по роботі  організація та здійснення операцій на 

на фінансовому ринку  ринку цінних паперів 
   

   

  координація всіх сфер діяльності 
  підприємства; 

Відділ фінансового  оцінка відповідності оперативних планів 
контролю  стратегічним; 

 
 контроль за правильністю нарахування 

 

  податкових платежів тощо 
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ПП2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ1. Обговорення статті «5 ідей, де взяти гроші на 

старт бізнесу…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Маленькі стартапи завжди в пошуку фінансової підтримки. Де 
взяти фінансування для запуску свого бізнесу, не залучаючи бан-
ківські засоби і бізнес-ангелів?  

«Де взяти гроші на старт бізнесу» — улюблене питання тих, 
хто вже виріс з «офісного планктону», але зволікає ризикнути. 
Спочатку ми вважаємо, що нам усі винні. Варто тільки з’явитися 
в кабінет, де гроші лежать, пояснити і розкласти все по поличках, 
як добрий дядько з великою валізою скаже: «Молодець, твоя ідея 
приречена на успіх». І видасть кілька мільйонів. 
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Але реальність така, що казкові «санта- клауси» з мішками 
грошей замість іграшок не існують, багатого вмираючого дядька 
з Одеси теж нема, а банки видають кредити тільки чинному біз-
несу. Що ж робити?  

Ми вирішили зібрати п’ять дійсно перевірених способів, де 
взяти гроші на запуск бізнесу: 

1. Заручіться підтримкою друзів і членів сім’ї.  
Перше, що приходить на розум, де роздобути гроші, — це взя-

ти в борг у родичів і друзів. Чому б і ні? «Family, friends, fools» 
— так звучить ця ідея на сленгу стартаперів. Друзі і роди-чі, 
швидше за все, не будучи професійними інвесторами, не че-
кають від вас бізнес-плану і робочої бізнес-моделі. З ними зав-
жди можна домовитися (в рамках розумного, звичайно), відсотки 
гасити не потрібно, спілкуватися з колекторами теж.  

«Це може здатися застарілим, але інвестори , які найбільше го-
тові взяти на себе ризик з вашою ідеєю, будуть тими , хто вірить у 
вас більше, ніж вони вкладають у цю ідею. Друзі і сім’я знають вас 
добре, і це відмінний спосіб отримати допомогу на старті. Ось таким 
чином ми зібрали $150 000», — поділилася з YEC- 
Ванесса Норнберг (Vanessa Nornberg), президент Metal Mafia.  

Утім, будьте максимально чесні з членами вашої сім’ї і дру-
зям . Вони зобов’язані знати про всі ризики, адже за статистикою, 
дві третини компаній зазнають невдачі уже в перший рік роботи. 
Пам’ятайте, що неетично в близьких людей брати позику, якщо 
втрата цих грошей прирівнюється до фінансового банкрутства. 

2. Виграйте конкурс або грант.  
Підприємці можуть зіграти в лотерею, але більше шансів ви-

грати все ж у конкурсі. Підприємці, розробники, студенти, нау-
ковці, автори ідей і проектів мають реальний шанс отримати 
гроші на реалізацію своєї бізнес-ідеї.  

«Існує багато організацій, де підприємці можуть виграти стар-
товий капітал на реалізацію своєї ідеї. За фактом моя команда ви-  
грала $10 000 від 100 Urban Entrepreneurs. Ми також брали участь 
в інших схожих заходах. Прихованим зиском від таких «змагань» 
є відмінна практика з продажу вашої концепції іншим», — гово-
рить Лоуренс Уоткінс (Lawrence Watkins), засновник і генераль- 
ний директор Great Black Speakers. 

Такі фонди, як 100UE інвестують на етапі створення підпри-
ємств, коли вони навряд чи привернуть увагу інвесторів-ангелів 
або венчурних капіталістів. Крім того, проект надає пільги амбіт-
ним молодим підприємцям, відкривають доступ до бізнес-освіти і 
стартового капіталу. Співзасновники проекту Ден Кар’єр 
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(Dan Carriere) і його дружина Паулі-Енн (Pauli-Ann) самі підпри-
ємці, які мають величезний досвід у розробці успішних старта-
пів — вони бачили власними очима, як підприємницька енергія 
змінює життя. 

В Україні таким прикладом може бути «Інноваційний про- 
рив», організований компанією Global Management Challenge 
Ukraine. Переможець отримує грошовий приз у розмірі $10 000 і, 
як сказано в офіційному повідомленні, «можливість пройти про-
граму розвитку свого проекту в бізнес-інкубаторі Happy Farm». У 
минулому році нагороду отримав музичний ІТ-стартап Yaliti.com, 
який перетворює музичне хобі на прибутковий бізнес. 

3. Продайте все непотрібне.  
Якщо у вас немає грошей на бізнес, не обов’язково продавати 

квартиру і машину. Позбавтеся від чогось непотрібного. Повірте, 
знайдуться диваки, які куплять залежаний радянський акордеон 
за нечувану для нього суму грошей. Варто лише почати.  

«Озирніться навколо. Продайте все, що вам непотрібно — у 
вас буде більше простору для роботи й більше грошей. До переї-
зду в Чикаго , щоб почати свій бізнес, я продала все, що могла, і 
мені вдалося навести порядок», — ділиться своїм досвідом Ненсі 
Т. Нгуен (Nancy T. Nguyen), засновниця Sweet T Salon.  

За останні три роки Ненсі розробила і запустила Sweet T, 
люксовий бренд у США, який прославляє моду, красу, різно-
манітність і досвідченість сучасного Півдня. Її салон краси Sweet 
T Salon і ювелірний салон Sweet T завоювали популярність у ба-
гатьох знаменитостей з усього світу. Крім того, Ненсі видала 
книгу «The Networking Diary», яка служить орієнтиром, як люди з 
різних поколінь, віків і культур можуть успішно співпрацювати 
один з одним. 

4. Краудфандінг. 
«З миру по нитці — голому сорочка», — каже російська при-

казка, яку американці успішно оживили в схемах добровільних 
пожертвувань. За перші три роки найвідоміша краудфандинговая 
платформа Kickstarter зібрала $350 млн. Тільки на розробку «ро-  
зумних» годин Pebble E-Paper Watch для iPhone та Android було 
зібрано понад $10 млн, у той час як заявлено було в сто разів ме- 
нше — $100 000.  

«Краудфандінг є відмінним інструментом для залучення капі-
талу, і вже існує багато сайтів, за допомогою яких можна легко і 
швидко досягти своїх цілей, якщо ваша ідея вартісна. Замість то-
го щоб йти в банк і сподіватися, що звичайний клерк повірить у 
вашу мрію, випустіть вашу ідея в маси. Велика мережа ловить бі- 
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льше риби», — говорить Нік Фрідман (Nick Friedman), президент 
College Hunks Hauling Junk і College Hunks Moving. 

В Україні краудфандінгом займається портал «Велика Ідея». 
Його проект «Спільнокошт» налічує 14 успішно реалізованих 
проектів. У цілому, через «Спільнокошт» було зібрано майже 280 
000 грн на некомерційні проекти. Сьогодні в їх планах розви-вати 
напрямок підприємницьких ідей. 

5. Не кидайте свою основну роботу.  
Якщо грошей немає ні копійки, перш за все потрібно заробити 

стартовий капітал, тому що використання своїх грошей змушує 
«сім разів відміряти і один раз відрізати». Якщо ви вирішили за-
йнятися бізнесом всерйоз і назавжди, підготуйте грунт.  

«Денна або нічна робота є відмінним способом для фінансу-
вання власного проекту. Використовуйте частина вашої зарплати, 
щоб інвестувати у свій бізнес», — розповідає Бенджамін Лейс 
(Benjamin Leis), засновник Sweat EquiTees, інтернет-магазину фу- 
тболок, чия історія успіху схожа на анекдотичний випадок: 

«Одного разу ввечері він і його друг Уїлл — два початківці-  
підприємці — намагалися вибрати, в якій піцерії замовити вече-
рю. Бен запитав свого товариша: «Як щодо Piolas?». На що Уїлл 
відповів: «Я не можу собі цього дозволити, я голодуючий підп-
риємець». І тут його осяяло. Бен миттєво придумав дизайн фут-
болки, на якій було б написано: «Голодуючий підприємець буде 
працювати за капітал». Через кілька тижнів перша партія футбо-
лок була на прилавках міста. Так почалася історія інтернет-
магазину Sweat EquiTees. У даний час його футболки носять най-
стильніші підприємці у Майамі».  

Використання своїх грошей протвережує, тому перед тим, як 
спробувати отримати доступ до венчурного інвестування, настій-
но рекомендуємо проаналізувати вашу бізнес-модель. У першу 
чергу поясніть своїм друзям і родині. Якщо у них не з’явитися 
бажання дати вам долар, ніхто не інвестує в вас.  

Джерело: http://vkurse.ua/ua/business/gde-vzyat-dengi-na-start-

biznesa.html 

 

РЛ 3. Питання для закріплення пройденого матеріалу 
 Назвіть джерела первісного фінансування бізнесу. 
 Поясніть, як відбувається кругообіг фінансових коштів на 

підприємстві.  
 Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві. 
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4 . 2 . Джерела, цілі та види фінансування 
 

Функції теми  
Кожен підприємець, незалежно від розмірів його бізнесу та три-

валості існування підприємства, хоч раз у житті стикався з пробле-
мою недостатності обігових коштів. Такий стан речей досить часто 
уповільнює і стримує розвиток бізнесу. Виникнення проблеми де-
фіциту обігових коштів завжди потребує негайного її вирішення. 

Тим більшою є ця проблема для започаткування власної спра-
ви, тому одним із першочергових завдань для підприємця є по-
шук джерел фінансування новоствореного бізнесу. Найприйнят-
нішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел 
фінансування.  

Необхідні 
компетенції Студенти 
знають 
 джерела коштів на відкриття бізнесу; 
 структуру балансу підприємства; 
вміють 
 складати баланс і вводити зміни в баланс. 
Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 

класифікацію джерел фінансування за різними ознаками; 
основні форми кредитного фінансування; 

вміти:  
розрізняти джерела самофінансування і зовнішнього фінан-

сування бізнесу;  
вибирати та обґрунтовувати джерела фінансування бізнесу. 

 

3. План заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Вступ студенти - 
     

2 20 Міні-лекція «Джерела та цілі фінансу- викладач ІЛ 1, ПП1 

  вання»   
     

3 20 Дискусія «Види фінансування» студенти ІЛ 1, ІЛ 2, ПП2 
     

4 20 Завдання «Вибір раціонального джерела викладач РЛ1, РЛПР1 

  фінансування»   
     

5 10 Підведення підсумків заняття. Кросворд. Викладач/ РЛ 2, РЛ 3 

  Питання для обговорення студенти  
     

 80    
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Коментарі до організації заняття К1) На початку заняття 
активізується увага студентів до теми. 

Міні-лекція «Джерела та цілі фінансування». 
К2) Виконання завдання «Джерела та цілі фінансування». Об-

говорення. 
К3) Дискусія «Види фінансування».  
К4) Завдання «Вибір раціонального джерела фінансування» 

РЛ 2, РЛПР 1.  
К5) Кросворд РЛ 2, РЛПР 2. Підведення підсумків заняття. РЛ 3. 

 

 

Матеріали до заняття ІЛ.1 Джерела, цілі 
та види фінансування 
Основні джерела формування майна підприємства: 
 грошові та матеріальні внески засновників; 
 доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших 

видів господарської діяльності; 
 доходи від цінних паперів; 
 кредити банків та інших кредиторів; 
 капітальні вкладення і дотації з бюджету; 
 доходи від роздержавлення та приватизації власності; 
 придбання майна іншого підприємства. 
Основні форми фінансування підприємства класифікують за 

такими критеріями: 
1) залежно від цілей фінансування виділяють: 
 фінансування при заснуванні підприємства;  
 фінансування при розширенні діяльності; 
 рефінансування; 
 санаційне фінансування; 
 за джерелами надходження капіталу розрізняють: 
 зовнішнє фінансування; 
 внутрішнє фінансування; 
 за правовим статусом інвесторів: 
 власний капітал; 
 позиковий капітал. 
Також джерела фінансування залежать від типу підприємства і 

форми власності, на базі якого воно функціонує.  
До внутрішніх джерел фінансування підприємства належить 

власний капітал, який включає: внески власників підприємства, 
реінвестування прибутку, реструктуризація активів.  

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до 

вибору джерел фінансування. 
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Необхідно врахувати , що фінансування за рахунок власного 
капіталу не призводить до виникнення зобов’язань, а фінансу-
вання за рахунок позичкового капіталу утворює фінансові зо-
бов’язання підприємства. Водночас, треба мати на увазі, що за всі 
зовнішні фінансові ресурси підприємства необхідно платити від-
сотки. Тому ці ресурси є предметом особливої уваги менеджерів 
підприємства.  

Власному капіталу належить провідна роль у створенні та фу-
нкціонуванні підприємства. Основою класифікаційної градації 
власного капіталу підприємства можна назвати його поділ на 
вкладений і нагромаджений. Оскільки, вкладений капітал — це 
внески учасників, а накопичений формується в процесі фінансо-
вого-господарської діяльності підприємства, можемо узагальнити 
визначення поняття власного капіталу і сформулювати його так: 
власний капітал — це фінансові ресурси, що вкладає та додатко-
во нагромаджує підприємство для організації та фінансування го-
сподарської діяльності. Власний капітал підприємства може фо-
рмуватися як за рахунок, зовнішніх, так і за рахунок внутрішніх 
джерел.  

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових 
ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в ро-
зпорядженні підприємства. Він формує найбільшу частину його 
власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капі-
талу, а відповідно, і ріст ринкової вартості підприємства. Певну 
роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні 
відрахування, особливо у підприємствах з високою вартістю вла-
сних основних засобів і нематеріальних активів. Проте, суму вла-
сного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засо-
бом його реінвестування. Інші внутрішні джерела не відіграють 
помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів підпри-
ємства.  

Для підприємств, які не мають змоги залучити кошти із зов-
нішніх фінансових джерел (через низьку кредитоспроможність 
чи інвестиційну привабливість), внутрішнє фінансування є єди-
ним способом забезпечення фінансовими ресурсами  

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових 
ресурсів провідне місце належить залученню підприємством 
додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний 
фонд) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації 
акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх 
джерел формування власних фінансових ресурсів може бути на-
дана їм безплатна фінансова допомога, яку отримують, як пра- 
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вило, лише окремі державні підприємства. До числа інших зов-
нішніх джерел входять безплатно передані підприємству мате-
ріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу йо-го 
балансу.  

Позиковий капітал, що використовується підприємством, ха-
рактеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань.  

Позиковий капітал складається з фінансових кредитів, обліга-
ційних позик, авансів отриманих від покупців (замовників), та 
іншої кредиторської заборгованості, у вигляді відстрочених пла-
тежів постачальникам і підрядникам, векселів виданих, заборго-
ваності за виплатами заробітної плати, тощо.  

Дослідивши сутність і джерела утворення власного та позико-
вого капіталу підприємства, можемо сформулювати переваги да-
них джерел фінансування підприємства. Основними серед них, 
на нашу думку, є: 

переваги власного капіталу 
власний капітал є фінансовою основою підприємства; 
залучення власного капіталу є простішим порівняно із залу-  

ченням позикового капіталу, яке корелює з тим, що рішення, 
пов’язані із збільшенням капіталу приймають власники та мене-
джери підприємства без необхідності отримання згоди від інших 
господарюючих суб’єктів;  

власний капітал забезпечує вищу можливість генерування 
прибутку в усіх сферах діяльності; 

переваги позичкового капіталу  
достатньо широкі можливості залучення, особливо за високо-

го кредитного рейтингу підприємства;  
забезпечує ріст фінансового потенціалу підприємства за необ-

хідності суттєвого розширення його активів і зростання темпів 
росту обсягів його господарської діяльності;  

нижча вартість порівняно до власного капіталу за рахунок за-
безпечення ефекту «податкового щита»;  

можливість генерувати приріст фінансової рентабельності 
(коефіцієнт рентабельності власного капіталу).  

Отже, основна роль у фінансуванні підприємства належить 
власним коштам, оскільки саме використання власного капіталу 
має низку переваг і свідчить про високий рівень фінансової стій-
кості підприємства. Проте, будь-яке підприємство у процесі своєї 
діяльності потребує періодичного використання позикових кош-
тів, що прискорює рух грошових і матеріальних ресурсів, забез-
печує вищий фінансовий потенціал розвитку підприємства і вищі 
можливості приросту рентабельності. 
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Як показує практика, ефективність використання позикового 
капіталу вища, ніж власного, але з його використанням пов’яза-
ний більший фінансовий ризик і зменшення фінансової стійкості 
підприємства. Тому важливого значення набуває вибір оптима-
льної структури джерел фінансування підприємства.  

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого форму-
вання фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх 
форм власності й організаційно -правового статусу використову-
вали не тільки власні фінансові ресурси, a й кошти фінансового 
ринку. Найсприятливішим для ефективної діяльності підприємс-
тва є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. Проте, 
для цього держава має створити сприятливі умови і нормативно-
правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні під-
приємствам усіх форм власності і галузей економіки. 
 

ІЛ 2  
Для покращення формування та використання фінансових ре-

сурсів доцільно:  
1) приділяти особливу увагу оптимізації структури капіталу 

шляхом управління величиною ефекту фінансового левериджу. 
Це передбачає визначення рентабельності власного капіталу при 
різних значеннях фінансового важеля. Найоптимальнішим буде 
таке співвідношення власного та позикового капіталу, за якого 
приріст чистої рентабельності власного капіталу та ефект фінан-
сового левериджу будуть мати найбільше значення;  

2) оптимізувати структуру за критерієм мінімальної його вар-
тості. Такий процесс оптимізації полягає у попередній оцінці 
власного та позикового капіталу при різних варіантах його залу-
чення та розрахунок середньозваженої вартості капіталу за обра-
ними варіантами;  

3) упроваджувати заходи щодо вирівнювання та оптимізації 
вихідного грошового потоку та зростання обсягу чистого грошо-
вого потоку. Особливо слід враховувати поділ грошових потоків 
за видами діяльності. При здійсненні управління грошовими по-
токами на підприємстві важливим є розробка заходів стимулю-
вання збільшення чистого грошового потоку від кожного з видів 
діяльності;  

4) з’єднати стратегічне мислення з конкретним планом дій на 
плановий період. Упроваджувати сучасні підходи формування та 
використання фінансових ресурсів. Саме таке поєднання дозво-
лить підприємству досягти довгострокових позитивних результа-
тів і мати стійке фінансове забезпечення. 
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ПП.1 Джерела фінансування підприємств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП.2 
 

Види фінансування 
 

Фінансування оборотного капіталу Фінансування інвестицій 
  

Короткострокове фінансування Довгострокове фінансування 
Зовнішнє Зовнішнє 
— Короткострокове кредитування — Кредине фінансування 
— Управління оборотним капіталом — Фінансування акціонерного капі- 
Внутрішнє талу 
— Утримана прибуток Внутрішнє 

 — Продаж активів 

 — Утримана прибуток 
  

 
 

РЛ1. Можливі альтернативи щодо рішення вибору фінан-
сування 

Постановка завдання. Подумайте і заповніть клітинки таб-

лиці зі знаками питання. 
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Тип Витрати 
Терміни 

«За» «Проти» повернення 

  грошей   
     

Особисті 
? Немає ? Ризик втрати 

заощадження     
     

 Звичайно під 
Дуже Гнучкі, найкра- 

 

Друзі і родина 
низький від- 

? соток або без гнучкі ща вартість 
  

 відсотка    
     

Заставні на не- 
% від 

 

Дешево, біль- 
 

рухомість — 
? ? традиційні або кредиту ший термін 

  

інші     
     

Постачальники Безкоштовно 30 днів +/- ? Короткий термін 
     

 Додають  Зберігає готівка Важко одержати; 
  

для активів, що активи гарні тіль- 
Орендодавець орендну ? 

ви не можете ки в одному місці;  

плату 
 

  взяти із собою важко пересунути    
     

Венчурний   Можете одер- Дуже важко 

% 5–7 років жати великі су- одержати; част- 
капітал   ми кове володіння    

     

Компанії, що   Можете одержати ? 
  великі суми +  

здають у довго- ? 3–5 років  

100 % фінансу-  

строкову оренду 
   

  вання  
    
     

Фінансові   Альтернатива,  

14–30 % 1–15 років коли у вас немає ? 
компанії   більшого  

    
     

Банки ? 1–15 років 
В основному 

? 
дешевше     

     

 

РЛПР1. Рішення. Можливі альтернативи щодо рішення 

вибору фінансування 
 

Тип Витрати 
Терміни 

Розмір «За» «Проти» повернення 

  грошей    
      

Особисті 
Ніяких Немає 

 
Легко і дешево Ризик втрати 

заощадження  
     

      

 Звичайно     

Друзі під низький Дуже  Гнучкі, най- Може створи- 
відсоток  

і родина гнучкі 
 

краща вартість ти протиріччя або без від-  
     

 сотка     
      

Заставні на  На довгий   Ви ризикуєте 
нерухомість % від  Дешево, біль- вашою заста- 

термін  

— традиційні кредиту  ший термін вою, у випадку 
і гнучкі 

 

або інші    неплатежу     
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Закінчення табл. 
 

Тип Витрати 
Терміни 

Розмір «За» «Проти» повернення 

  грошей    
      

Постачаль- Безкош- 
30 днів +/- 

 Недорого, не- Короткий 

ники товно  забезпечений термін   
      

    Зберігає готів- Важко 
  Після за-  одержати;  Додають  ка для активів, 

Орендода- кінчення  активи гарні 
орендну  що ви не мо- 

вець терміну  тільки в одному 
плату  жете взяти із  оренди  місці; важко пе-    

собою     ресунути      
      

Венчурний    Можете одер- Дуже важко 
% 5–7 років  жати великі одержати; част- 

капітал 
 

   суми кове володіння     
      

Компанії, що    Можете одер-  
   жати великі  

здають у до-     

% 3–5 років  суми +  

вгострокову   

   100 % фінан-  

оренду 
    

   сування  
     
      

Фінансові 
   Альтернатива, Дуже важко 

14–30 % 1–15 років  коли у вас не- одержати, доро- 
компанії 

 

   має більшого го     
      

Банки 14–25 % 1–15 років 
В основному менш до- В основному 

 рого дуже важко оде- 

     ржати 
      

 
Особисті заощадження. Першорядне джерело капіталу для 

більшості нових підприємців виходить із заощаджень і інших 
джерел особистих ресурсів. У той час, як суми з кредитних кар-
ток часто використовуються для фінансування ділових потреб, 
доступні кращі альтернативи, навіть для дуже маленьких пози-
чок. 

Друзі і родичі. Багато підприємців, коли починають свою 
справу в першу чергу шукають приватні резерви, приміром, у 
друзів і родичів. Часто гроші беруть у борг без відсотків або під 
дуже маленький відсоток, що може бути вигідним при старті.  

Банки і кредитні спілки. Найчастіше використовуване джере-
ло фінансування. Банки і кредитні союзи надають позички, якщо 
ви зможете доказати, що ваша бізнес-пропозиція дійсно надійна. 
Алє не намагайтеся звертатися в банки, як тільки ви почали. Бан-
ки дають у позичку тільки підприємствам, що вже якийсь час фу-
нкціонують. 
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Фірми венчурного капіталу. Ці фірми допомагають 
компаніям, що розширюються компаніям, рости в обмін на 
володіння рівним або частковим правом власності.  

Деякі «за» і «проти», стосовно різних типів кредиторів корот-
ко перераховані нижче. Можливо, для всіх буде характерна одна 
загальна особливість. Як підприємець, ви законно зобов’язуєтеся 
нести особисту відповідальність перед кредитуванням вашого бі-
знесу. Незалежно від юридичної форми організації кредитори бу-
дуть мати документи як обійти організаційну структуру. Це зви-
чайно називається особистою гарантією. Не панікуйте! Це часто 
практикується. 
 

РЛ2. Кросворд 

2 

 
 
 
 
 
 

 
1 3 5 

 
 
 

 

4 

 
 
 
 

 

По горозинталі 
1. Фінансова установа, що надає горші в борг. 
 Джерело фінансування, що відноситься до залучених фі-

нансових ресурсів.  
 Не май 100 гривень, а май 100 «…..» 
По вертикалі  
 Сума грошового доходу, яка не використовується на поточ-

не споживання і призначається для задоволення потреб у майбу-
тньому.  

 Відома праця К. Маркса. 
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РЛПР2. Рішення кросворду  

1. 
По горизонталі: 

2. 
По вертикалі: 

банк заощадження 
4. лізинг 3. капітал 

5. друзі   
 

РЛ 3. Питання для закріплення пройденого матеріалу  
 Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підпри-

ємства. 
 Які види фінансування ви знаєте? 

 Поясніть вибір раціонального джерела фінансування. 

 

4 . 3 . Кредитування та його види. Види інвестицій 
 

Функції теми  
За відсутності власних коштів підприємець стикається з про-

блемою необхідності залучення їх ззовні. Одним із поширених 
варіантів отримання коштів на створення власного бізнесу є кре-
дитування. Вирішивши взяти кредит у банку , підприємець неми-
нуче стикається з вибором: строку, відсотків, суми і, головне, цілі 
кредитування. Від правильності рішення найчастіше залежить 
подальший успіх бізнесу. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

джерела фінансування бізнесу; зовнішні джерела і 
джерела самофінансування бізнесу знають структуру 
балансу; 

уміють: 
відображати фінансування та інвестиції в балансі 

підприємства; узагальнювати й аналізувати інформацію. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 

сутність, види, принципи кредитування; 
суть кредитного циклу;  
перелік документів, необхідних банку для аналізу кредито-

спроможності позичальника;  
суть інвестування та інвестицій; 

характеристики інвестиційного проекту; 
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уміти:  
на підставі вихідних даних розраховувати «ціну» кредиту; 
обґрунтовувати вибір виду кредиту; визначати мету 
розробки інвестиційного проекту. 

 

Організація заняття 
 

№ 

Час 

Зміст Форма Засоби (хв) 
     

1 10 Вступ.  Обговорення карикатури та Студенти РЛ 1, РЛ 2 

  статті   
2 20 Міні-лекція «Основи кредитування» Викладач ІЛ 1-2, ПП1-4 

3 15 Розв’язування задачі Студенти РЛ 3, РЛПР 1 
4 10 Міні-лекція «Інвестування та інвес- Викладач ІЛ 3-4, ПП 5 

  тиції»   
5 20 Виконання практичного звдання «Ін- Студенти РЛ 4, РЛПР 

  вестиційний проект»  2 
6 5 Підведення підсумків заняття Студенти  

 80    

 

Коментарі до організації заняття  
 1) На початку заняття активізується увага за допомогою об-

говорення карикатури РЛ1. Обговорення статті РЛ 2.  
 2) Міні-лекція ІЛ 1-2, ПП1-4, обговорення основних питань. 
 3) Виконання завдання РЛ3. 
К4) Міні-лекція, обговорення ІЛ 3-4, ПП 5.  
К 5) Виконання практичного звдання «Інвестиційний проект». 

РЛ 4, РЛПР 2. Підведення підсумків заняття. 
 

Матеріали до заняття 

РЛ 1. Карикатура 
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РЛ 2. Обговорення статті  
Багато людей мріють відкрити свою власну справу. Але для 

цього потрібні не просто оригінальні ідеї і велике бажання. Ос-
новне, що потрібно для створення власного бізнесу, — стартовий 
капітал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Найпростіший спосіб отримати його — взяти кредит малому 
бізнесу під заставу. Але з іншого боку — це і найризикованіший 
спосіб, з якого можна почати свою діяльність підприємця.  

Ви повинні усвідомлювати, що грошові кошти, які ви берете, 
оформляючи таку позику як кредит на розвиток малого бізнесу, 
чужі. Ви їх берете на час. І віддавати їх доведеться щомісяця і з 
відсотками. Але навіть такий спосіб отримання грошей не всім 
доступний.  

Для того, щоб банк видав вам таку позику, як кредит на роз-
виток малого бізнесу, ваша кредитна історія повинна бути прак-
тично ідеальною. Це означає, що за весь попередній час у вас не 
було банківських позик, які мали б прострочення.  

Важливою умовою для схвалення заявки банком є високолік-
відна застава. Це може бути майно, як рухоме, так і нерухоме, яке 
покриває суму такої позики, як кредит малому бізнесу під заста-
ву, включаючи відсотки по ньому.  

У разі наявності заставного майна, яке може швидко продати-
ся і має високу вартість оцінки, отримання грошових коштів за 
допомогою такого фінансового інструменту, як кредит на розви- 
ток малого бізнесу, гарантований. 

Але навіть маючи позитивну оцінку всіх перелічених вище 
критеріїв, сподіватися на отримання такого фінансування, як 
кредит на розвиток малого бізнесу, можуть не всі підприємці. 
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Справа в тому, що бізнес, який працює менше трьох місяців, 
вважається найризикованішим. Навіть маючи на руках докладний 
бізнес-план, який обіцяє постійний прибуток і процвітання вашо-го 
бізнесу, ви навряд чи зможете переконати банкірів у необхід-ності 
видати вам кредит малому бізнесу під заставу. Початковий бізнес 
завжди оцінюється зі стовідсотковим ризиком втрат. 

Але якщо ви все-таки бажаєте відкрити свою справу, а вам 
просто необхідний для цього капітал, то можна взяти кредит на 
розвиток малого бізнесу під заставу власного майна. Але врахо-
вуйте ту обставину, що виплати за позикою та відсотками скла-
дуть більшу частину ваших витрат.  

Банкіри вважають, що окупність капіталомістких проектів ві-
дбувається не менше, ніж за 12 років. Тому зважте всі «за » і 
«проти», перш ніж вирішити взяти кредит на розвиток малого бі-
знесу. 
 

РЛ 2. Задача  
ПП «Вектор» має намір одержати в банку кредит строком на 

16 місяців під 22 % річних у розмірі 500 000 грн. Відсотки нара-
ховуються один раз у квартал на залишок боргу. Основний борг 
погашається рівними частинами. 

Завдання 
 Розрахувати суму основного боргу за періодами. 
 Скласти графік погашення кредиту. 

 

РЛПР 1 
1) Сума сплати основного боргу за певний період погашення = 

сума кредиту : кількість періодів погашення боргу. 
Сума погашення основного боргу за один квартал (16 місяців 

— 5,3 кварталу) складає : 500000 : 5,3=94 339,62 грн. 
Сума погашення основного боргу за 0,3 кварталу дорівнює: 

 339,62 ×0,3=28 301,90 грн. 
 При цьому сума нарахованих відсотків (І) буде визначатись 

за формулою: I   
P  i  t

  де, Р — сума основного боргу за креди- 
 K 
том (тіло кредиту); і — річна відсоткова ставка (у сотих части- 
нах); t — строк кредитування у днях (місяцях); К — кількість 
днів (місяців) у році. 

Сума відсотків за 1-й квартал становить: 

I   P   i   t 500 000  0,22  1  27500 (грн). 
K 4 

 

144 



3) Сума виплати боргу = сума погашення тіла кредиту + сума 
відсотків. 

Сума виплати боргу за 1-й квартал = 500 000 + 27500 = 
 527 500 (грн). 

 Сума основного боргу на початок періоду = сума основного 
боргу на початок попереднього періоду — сума погашення тіла 
кредиту за попередній період. Сума основного боргу на початок 
періоду = 500000 – 94 339,62 = 405 660,38 (грн). 
 

 Складаємо графік погашення кредиту: 
 

Термін Сума основного 
Сума відсот- Загальна сума 

Сума погашен- 

погашення боргу (тіла креди- ня основного 
ків за даний виплати бор- 

кредиту, ту) на початок пе- боргу (тіла кре- 
період, грн. гу, грн 

квартали ріоду, грн диту), грн   
     

1 500 000,00 27500 121839,62 94 339,62 
     

2 405660,38 22311,32 116650,94 94 339,62 
     

3 311320,76 17122,64 111462,26 94 339,62 
     

4 216981,14 11933,96 106273,58 94 339,62 
     

5 122641,52 6745,28 101084,90 94 339,62 
     

6 28 301,90 1556,60 29858,50 28 301,90 
     

Разом Х 87169,80 587169,80 500 000,00 
      

Відповідь: загальна сума відсотків за кредитом становить — 

87169,80 грн. 
 

РЛ 4. Практичне завдання Постановка завдання. Заповніть 
пропущені клітинки табли-  

ці, в якій розкрито складові інвестиційного проекту. 
 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 
  

? 
Будівництво спортивно-розважального 
комплексу зі штучним льодовим пок- 

 риттям 
  

Ініціатор 
ТОВ «Спортивно-торгівельний ком- 

плекс «Айсберг»  
  

Район/місто Сумської області Сумська область, м. Конотоп 
  

? Соціальна інфраструктура 
  

 Створення спортивно-розважального 

Мета інвестиційного проекту 
комплексу для забезпечення потреб 
населення у проведенні культурного 

 

 дозвілля 
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? 
Відсутність необхідних фінансових 

ресурсів для реалізації проекту  

Попередній досвід залучення ін- - 

вестицій  
  

 Проектом передбачається будівництво 
 у центральній частині міста спортив- 
 но-розважального комплексу зі штуч- 

? 
ним льодовим покриття. 
Для реалізації проекту ТОВ «Спортив- 

 

 но-торгівельний комплекс «Айсберг» 
 взято в оренду земельну ділянку пло- 

 щею 0,9224 га по вул.Бр. Радченків, 41 

Загальна вартість проекту (тис. 50,0 млн грн (6,3 млнтдол.США) 
дол. США), у т.ч.: Власні кошти 

 

5 млн грн (0,63 млн дол.США) (тис. дол. США) 
 

Кошти інвестора (тис. дол. США) 45,0 млн грн (5,63 млн дол.США) 
  

Потреба в додатковій експертизі 
Так 

від інвестора  

Строк реалізації проекту (років) 2 роки (без затримки фінансування) 
  

Строк окупності проекту (років) 8 років 
  

Бажана форма участі потенцій- 
Фінансове вкладення 

ного інвестора в проекті  
  

Необхідність ліцензування або 
Ні 

патентного захисту  

Необхідність сертифіката про- 
Ні 

дукції, виробництва  
  

Забезпечення зобов’язань по по- Зобов’язання визначатимуться безпо- 

верхню інвестицій середньо у договорі 
  

? Комерційний 
  

? Розпочаті будівельні роботи 
  

Індекс прибутковості по проекту Інформація відсутня 
(РІ)  

Позиції компанії на ринку Інформація відсутня 
  

Стратегія розвитку Необхідна підготовка Стратегії 
  

Інформація про контактні особи 
Тел.: (067) 955-66-01 Демидко Віталій 

Олегович  
  

Фотографії - 
  

Файли до проекту Інформація відсутня 
  

Наявність площадки Так 
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РЛПР 2 
 
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 
    

 

Назва проекту 
 Будівництво спортивно-розважального 

  комплексу зі штучним льодовим пок- 

   риттям 
 
Ініціатор 

 ТОВ «Спортивно-торгівельний ком- 
  

плекс «Айсберг»    

 Район/місто Сумської області  Сумська область, м. Конотоп 

 Галузь реалізації проекту Соціальна інфраструктура 
   Створення спортивно-розважального 
 
Мета інвестиційного проекту 

 комплексу для забезпечення потреб 
  населення у проведенні культурного 
   

   дозвілля 
 
Причини пошуку інвестора 

 Відсутність необхідних фінансових 
  

ресурсів для реалізації проекту    

 Попередній досвід залучення ін-  - 

 вестицій   
   Проектом передбачається будівництво 
   у центральній частині міста спортив- 
   но-розважального комплексу зі штуч- 
 

Короткий опис проекту 
 ним льодовим покриття. 

  Для реалізації проекту ТОВ «Спорти- 
   вно-торгівельний комплекс «Айсберг» 
   взято в оренду земельну ділянку пло- 
   щею 0,9224 га по вул. Бр. Радченків, 

   41 
 Загальна вартість проекту (тис. 50,0 млн грн (6,3 млн дол. США) 
 

дол. США), у т.ч.: Власні кошти 
 

 

5 млн грн (0,63 млн дол. США)  (тис. дол. США) 
  

 Кошти інвестора (тис. дол. США) 45,0 млн грн (5,63 млн дол. США) 
 Потреба в додатковій експертизі  

Так  
від інвестора 

 
   

 Строк реалізації проекту (років) 2 роки (без затримки фінансування) 

 Строк окупності проекту (років)  8 років 
 Бажана форма участі потенцій-  

Фінансове вкладення  
ного інвестора в проекті 

 
   

 Необхідність ліцензування або  
Ні  

патентного захисту 
 

   

 Необхідність сертифіката про- 
Ні  

дукції, виробництва   

 Забезпечення зобов’язань по по-  Зобов’язання визначатимуться безпо- 

 верхню інвестицій  середньо у договорі 
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 Тип інвестиційного проекту  Комерційний 
 Стадія готовності проекту до ре- 

Розпочаті будівельні роботи  
алізації   

 Індекс прибутковості по проекту  Інформація відсутня 
 (РІ)   

 Позиції компанії на ринку Інформація відсутня 

 Стратегія розвитку  Необхідна підготовка Стратегії 

 
Інформація про контактні особи 

 Тел.: (067) 955-66-01 Демидко Віталій 
  

Олегович    

 Фотографії  - 

 Файли до проекту  Інформація відсутня 

 Наявність площадки Так 
    

 

ПП 1 
 

Повернення позички  Цільовий 

у певний строк 
ПРИНЦИПИ 

характер 
  

Матеріальна КРЕДИТУВАННЯ Платність 
 

забезпеченість  позички 

 

ПП 2 

 

 Банківський 

 Комерційний 

К
Р

Е
 И

Т
Д

 Споживчий 

Іпотечний 

 Державний 

 Міжнародний 

 
 

 
Надається у вигляді грошових позик. 

Об’єктом позик є виробничі і 

торгівельні цілі підприємства 

 
Надається як відстрочка платежу покупцеві товару 

 
Надається приватним особам. Об’єктом 

є товари тривалого користування, які  
реалізуються з відстрочкою платежу 

 
Надається як грошові позики під нерухомість 

(купівлю землі, різних споруд) 

 
Позичальником або кредитором є держава. 

Надається шляхом випуску облігації державних 

позик фінансово-кредитними установами 

 
Надається в процесі міжнародного 

співробітництва 
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ПП 3 
 

 4. Подготовка  

3. Выезд 
предложения 

5. Вынесение  

  проекта 

  на КК 

2. Заявление  6. Оформление 
на кредит  досье, 

 
Кредитный 

договоров 
  

 цикл 
7. Выдача 1. Прямой  

маркетинг   

10. Повторный  8. Мониторинг 

кредит 9. Погашение  
  

 кредита  
 
 

 

ПП 4. Взаємозв’язок оцінки фінансового стану й оцінки кре-

дитоспроможності 
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ПП 5. 
 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 
 
 Назва проекту Реконструкція приміщення під готе- 

  льний комплекс 
 Ініціатор Фізична особа-підприємець Павлік 

  Ольга Володимирівна 

 Район/місто Сумської області м. Путивль 

 Галузь реалізації проекту Готельний бізнес 

 Мета інвестиційного проекту Розвиток інфраструктури міста 
 Причини пошуку інвестора Недостатність власних коштів для 
  проведення оздоблювальних внутрі- 
  шніх робіт, інженерних мереж, бла- 

  гоустрою території 
 Попередній досвід залучення ін- Немає 

 вестицій  
 Короткий опис проекту Реконструкція приміщення під готе- 
  льний комплекс: готель на 55 номе- 

  рів, ресторан, сауна, спортивна зала 
 Загальна вартість проекту (тис. 2000,0 

 дол. США), у т.ч.:  
 

Власні кошти (тис. дол. США) 

 

 1500,0 
 

Кошти інвестора (тис. дол. США) 

 

 500,0 
 Потреба в додатковій експертизі Не потребує 

 від інвестора  

 Строк реалізації проекту (років) 1 

 Строк окупності проекту (років) 5 
 Бажана форма участі потенційно- Вкладення фінансових коштів 

 го інвестора в проекті  
 Необхідність ліцензування або - 

 патентного захисту  
 Необхідність сертифікати проду- - 

 кції, виробництва  
 Забезпечення зобов’язань по по- Набуття права власності на частину 

 верненню інвестицій активів (дольова участь) 

 Тип інвестиційного проекту Надання готельних послуг 
 Стадія готовності проекту до реа- Рівень готовності об’єкту — 40 % 

 лізації  
 Індекс прибутковості по проекту 12,5 

 (РІ)  
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Позиції компанії на ринку  
Стратегія розвитку Створення розвинутого конкурентно- 

 го середовища на ринку послуг 

Інформація про контактні особи Павлік Ольга Володимирівна, тел. 

 (05442) 5-21-95 

Фотографії Додаються 

Файли до проекту  
Наявність площадки Площа земельної ділянки 0,6 га, зага- 

 льна площа будівлі 2027 кв. м. 
  

 

ІЛ 1. Принципи кредитування 
Кредитування здійснюється за такими принципами: 

повернення позичених коштів у визначений строк; цільовий 
характер позички. Банк надає позичку підприємст-  

ву для проведення певних господарських заходів (наприклад, для 
сезонної заготівлі сировини);  

забезпеченість позички матеріальними цінностями. Це дає 
можливість банку контролювати правильне, цільове використан-
ня кредиту, встановлювати зв’язок кредиту з рухом матеріальних 
ресурсів;  

платність позички. Той, хто бере позичку, має заплатити за 
неї певний відсоток залежно від розміру позички, строку, на який 
вона надається, виконання фінансової дисципліни. 

Крім зазначених принципів ураховують ще кредитоспромож-
ність позичальника, рівноправність сторін у кредитних відноси-
нах. Основні принципи кредитування наведено в ПП 1. 
 

ІЛ 2. Кредитоспроможність 
Під кредитоспроможністю розуміють спроможність і бажання 

позичальника у визначений кредитною угодою термін і в повно-
му обсязі розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями.  

Існують різноманітні підходи до визначення кредитоспромож-
ності. Так, одні експерти визначення кредитоспроможності часто 
зводять до оцінки фінансового стану. Інші вважають, що є спільні 
показники, які використовуються як для оцінки фінансового стану, 
так і для кредитоспроможності, а є показники, що характеризують 
або тільки кредитоспроможність, або тільки фінансовий стан. При 
цьому графічно взаємозв’язок оцінки кредитоспроможності та 
оцінки фінансового стану представляють таким чином (ПП 4).  

Стосовно оцінки фінансового стану з метою визначення кре-

дитоспроможності, то в світовій банківській практиці немає єди- 
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ного підходу. Існує велика кількість методик, які різняться за 
складом і кількістю використовуваних показників.  

На сьогодні банки України самостійно розробляють підходи 
до оцінки кредитоспроможності, а також програмне забезпечення 
для оперативного і комплексного аналізу платоспроможності по-
зичальника на основі даних первинної документації. 
 

ІЛ 3. Основи інвестування  
Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу у підприєм-

ницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку).  
Той, хто має капітал і вкладає його у ту або іншу комерційну 

справу, називається інвестором, а сам процес вкладення капіталу  
— інвестуванням. У будь-якій підприємницькій діяльності інвес-
торами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, тобто під-
приємства й окремі власники капіталу.  

Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за 
кордоном), розрізняють внутрішні та зовнішні інвестиції.  

Внутрішні інвестиції — це вкладення капіталу (грошей) однієї 
країни в підприємства цієї самої країни.  

Зовнішні інвестиції — це вкладення в підприємства іноземно-
го капіталу. Усі внутрішні та зовнішні інвестиції можуть бути 
приватними або державними. У свою чергу, зовнішні інвестиції 
поділяються на прямі та портфельні.  

Прямі — це вкладення капіталу за кордоном . Їх величина до-
рівнює не менш як 10 % вартості того чи іншого проекту.  

Портфельні — закордонні інвестиції розміром до 10 % вартос-
ті капітального проекту, що здійснюється за їх допомогою.  

Усі внутрішні інвестиції поділяються на фінансові і реальні. 
Фінансові інвестиції означають використання наявного капі-  

талу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних 
паперів, що випускаються підприємством або державою.  

Реальні інвестиції — це вкладення капіталу в різні сфери і га-
лузі економіки з метою оновлення існуючих і створення нових 
благ. Такі інвестиції забезпечують одержання набагато більшого 
прибутку. Реальні інвестиції дістали ще назву виробничих, або 
капітальних, вкладень. 
 

ІЛ 4. Інвестиційний проект 
Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей 

конкретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без 
нього не-можливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвести-
ційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави. 
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Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий до-
кумент, де викладено мету, методи реалізації, опис об’єкта інвес-
тування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потріб-
ний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з 
намірами інвестора всіх можливих заінтересованих сторін: парт-
нерів, банків, майбутніх споживачів. 
 

РЛ 5. Питання для закріплення пройденого матеріалу 
 Сутність кредиту, цілі завдання? 
 Принцип кредитного механізму. 
 Поняття інвестицій. 

 

 

4 . 4 . Фінансове планування 
 

Функції теми  
Забезпечення господарської діяльності підприємства необхід-

ними джерелами фінансування для втілення визначених цілей пі-
дприємства, економічних пропорцій його розвитку, шляхів вико-
ристання фінансових ресурсів і досягнення певних фінансових 
показників має на меті фінансове планування підприємства. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

основи планування діяльності з особистого або професійно-
го досвіду;  

фінансові документи, що необхідні для забезпечення ефек- 
тивної діяльності підприємства. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  

суть фінансового планування і його основні напрямки; 
цілі розробки фінансового плану; 

уміти:  
скласти платіжний календар; доповнювати й інтерпретувати 
фінансові плани на основі за-  

даної інформації; адаптувати фінансові плани, ґрунтуючись на 
заданій конкре-  

тної інформації. 
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Організація заняття 
 

№ Час, Зміст Соціальна Засоби 
 хв  форма  

1 15 Вступ. Обговорення статті Студенти РЛ1 
     

2 15 Міні-лекція «Цілі, завдання та Викладач ІЛ1, ІЛ 2 

  принципи фінансового планування»  ПП 1-2 
     

3 15 Дискусія, розгляд прикладів «Мето- Студенти ІЛ 2 

  ди розробки фінансових планів»   
     

4 10 Міні-лекція «Платіжний календар» Викладач ІЛ3 
     

5 20 Завдання. Кросворд Студенти РЛ2, РЛПР1 
     

6 5 Підведення підсумків заняття. Викладач/ РЛ 3 

  Питання для закріплення Студенти  
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
 

К1) Вступ. Обговорення статті. Дискусія за ключовими пи-
таннями теми. 

К2) Міні-лекція «Цілі, завдання та принципи фінансового 
планування» ІЛ 1, ІЛ 2. Вивчення ПП 1-2.  

К3) Дискусія, розгляд прикладів «Методи розробки фінансо-
вих планів» 

К4) Міні-лекція «Платіжний календар» ІЛ 3.  
К5) Вирішення кросворду РЛ 2, РЛПР 1. Наприкінці заняття під-

водяться підсумки шляхом обговорення питань для закріплення. 
 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Облік і планування бюджету компанії для підприєм-
ців-нефінансистів 

Підвищити ціни чи оголосити знижки? Скільки товару потрі-
бно продати за місяць, щоб покрити всі витрати? «Потягнемо» 
купівлю нового обладнання? Яку суму можна взяти в цьому мі-
сяці на особисті витрати? Чимало власників малих бізнесів вирі-
шують це «на око», без чіткого обліку та планування 
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У результаті приблизних підрахунків доходи та витрати ста-
ють непередбачуваними, з’являються потреби в кредитуванні, 
прострочена дебіторська заборгованість чи складнощі з виплата-
ми зарплат. Аби уникнути таких проблем, керівникові треба пос-
тійно самому контролювати фінансові потоки. 

Аналізуємо звіти  
Фінансова дисципліна — це, перш за все, вміння прийняти 

правильні управлінські рішення та проконтролювати їх виконан-
ня підлеглими. Робити моніторинг «фінансового здоров’я» підп-
риємства необхідно щомісяця чи принаймні раз на квартал, аби 
вчасно вжити заходів, якщо щось іде не так, підкреслює систем-
ний консультант-тренер, коуч консалтингового центру ШАУЗ 
www.shauz.kiev.ua Ірина Стецуріна. Аналізувати керівнику пот-
рібно управлінський баланс і звіт про фінансові результати. Екс-
перт пояснює, що збільшення величини запасів свідчить , що 
компанія фактично відволікає і «заморожує » обігові кошти. Тож 
варто подивитися критично на свої запаси і проаналізувати, чи 
дійсно вони економічно виправдані. Збільшення дебіторської за-
боргованості — по суті надання безвідсоткового кредиту своїм 
покупцям — розповість про неправильну роботу з боржниками, в 
результаті чого компанія недоотримує «живі гроші» та нарощує 
борги. Збільшення кредиторської заборгованості — або погана 
новина про фінансові труднощі підприємства, коли воно не може 
вчасно проводити оплату своїм постачальникам, або хороша но-
вина про лояльність до вас кредиторів.  

«Звіт про прибутки і збитки — це інструмент оперативного 
управління, його потрібно аналізувати щомісяця», — вважає тре- 
нер Moscow Business School Украина www.mbschool.com.ua, екс-  
перт з фінансового менеджменту, бізнес-планування, фінансово-
го та управлінського обліку Тетяна Герасимова. Наприклад, якщо 
відбулося зростання за якоюсь статтєю витрат, потрібно операти-
вно виявити причину такого зростання і зрозуміти, чи є можли-
вість вплинути на даний показник. Чим швидше компанія зможе 
аналізувати таку інформацію, тим краще. «Також корисно буде 
проаналізувати структуру активів і пасивів, тобто розрахувати 
частку кожної статті в підсумку, щоб наочно побачити, в чому 
зосереджені кошти компанії і з яких джерел переважно вони фі-
нансувалися», — підказує експерт. 

Управляємо витратами  
Управляти витратами — це не просто намагатися економити, 

закуповуючи сировину якнайдешевше, канцтовари оптом, а рек-
ламу зі знижками. «Управління витратами на створення якісної 
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продукції є процесом цілеспрямованого формування витрат за їх 
видами, місцем виникнення, який вимагає постійного контролю-
вання рівня витрат і стимулювання їх зниження», — пояснює 
Ірина Стецуріна.  

Чим нижчі витрати, тим нижча собівартість вашої продукції 
чи послуги, що є суттєвою конкурентною перевагою на ринку. 
Частина витрат є постійною і не залежить від обсягів виробницт-
ва (виробничі, адміністративні та маркетингові). Частина витрат є 
змінною. Вони залежать від обсягів продукції, що випускається, 
або наданих послуг. Прямі витрати пов’язані з процесом вироб-
ництва, непрямі — пов’язані з використанням ресурсів (персона-
лу, обладнання, транспорту, матеріалів і комплектуючих, палива, 
енергії, природних ресурсів, приміщення, землі тощо).  

І тут треба вміти розрахувати точку беззбитковості: той обсяг 
реалізації в натуральному або вартісному вираженні, що забезпе-
чує нульовий прибуток. Цей обсяг реалізації у вартісному вира-
женні повинен відшкодувати змінні і постійні витрати підприєм-
ства.  

Яку націнку на товар ставити, щоб отримати бажану суму 
прибутку при існуючому рівні витрат? Як зміниться прибуток, 
якщо виростуть ті чи ті витрати? Гірший чи кращий буде фінан-
совий результат, якщо надавати знижки з метою залучити біль-
шу кількість клієнтів? Знайти відповідь на всі ці питання допо-
магає такий практичний метод , як CVP-аналіз (Cost-Volume-
Profit Relationships), або аналіз «витрати-обсяг- прибуток», за-
значає Ірина Стецуріна. CVP-аналіз визначає, як буде змінюва-
тися прибуток під впливом таких факторів: 1) ціни на продук-
цію; 2) обсяг продажів; 3) змінні витрати на одиницю продукції; 
4) загальна величина постійних витрат; 5) структура реалізова-
ної продукції.  

CVP-аналіз є життєво важливим інструментом для прийняття 
багатьох управлінських рішень: що виробляти, за якою ціною 
продавати , яку ринкову стратегію використовувати, яку структу-
ру витрат підтримувати. Його можуть успішно застосовувати як 
приватні підприємці (наприклад, що торгують на ринку одягом), 
так і великі корпорації. 

Підраховуємо прибуток  
Розрізняють прибуток бухгалтерський і чистий економічний 

прибуток. Прибуток, який визначається на підставі даних бухгал-
терського обліку («Звіт про фінансові результати»), — це різниця 
між доходами від різних видів діяльності і зовнішніми витрата-
ми. Однак ці дані не підходять керівнику для розуміння результа- 
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тів діяльності компанії, для прийняття оперативних рішень. «Ке-
рівника цікавить саме економічний прибуток!» — підкреслює 
Ірина Стецуріна і пояснює: «Економічний прибуток відрізняється 
від бухгалтерського тим, що при його розрахунку враховується 
вартість використання всіх довгострокових та інших процентних 
зобов’язань (джерел), а не тільки витрат зі сплати відсотків за по-
зиковими коштами». Позитивні цифри економічного прибутку 
означають, що компанія заробила більше, ніж потрібно для пок-
риття вартості використовуваних ресурсів.  

У багатьох компаніях головним «управлінським» фінансовим 
показником є EBITDA — операційний прибуток до виплати від-
сотків, податків і амортизації. Чому так? «Показник EBITDA ін-
формативніший, якщо ми прагнемо зрозуміти, як працює бізнес, 
наскільки ефективно він управляється. На відміну від показника 
чистого прибутку, показник EBITDA очищений від впливу відсо-
тків за кредитами , податків, амортизації — тобто тих статей, на 
які найчастіше не впливають менеджери компанії, і він дає відпо-
відь на просте і важливе питання «Як ми спрацювали в цьому мі- 
сяці?» — пояснюють у Moscow Business School. 

Плануємо розвиток бізнесу  
Отже, чистий прибуток отримали, бізнес працює, є мрії про 

зростання. Чи можете ви собі це дозволити? Бізнес-консультанти 
радять у цьому випадку не лінуватися і скласти фінансовий план 
вашого нового проекту (чи розширення бізнесу, купівлі нового 
обладнання, наймання нових людей, додавання нових послуг). 
Визначте конкретні суми, необхідні для здійснення тих чи інших 
проектів розвитку, а також можливість компанії фінансувати їх за 
рахунок власних коштів. «Якщо в майбутньому періоді компанія 
буде генерувати прибуток (бюджет доходів і витрат) і грошовий 
потік (бюджет руху грошових коштів), достатній для здійснення 
інвестицій, можна сміливо планувати програми зростання і роз-
витку», — зауважує Тетяна Герасимова. Не забувайте про нефі-
нансові фактори розширення бізнесу : чи готові ви до стандарти-
зації бізнес-процесів, делегування повноважень, збільшення 
документообігу (що спричинить збільшення адміністративних 
витрат).  

Якщо прибуток є, але його недостатньо для масштабних дов-
гострокових проектів, і приходить думка про залучення зовніш-
ніх ресурсів (кредитів, зовнішніх інвестицій), то обов’язково пот-
рібно прорахувати період окупності таких інвестицій і переко-
натися, що компанія буде здатна вчасно розраховуватися за свої-
ми кредитними зобов’язаннями. 
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Як бачите, без фінансової дисципліни, постійного аналізу ви-
трат і прибутку у бізнесі не обійтися жодному керівникові, який 
прагне досягти успіху.  

Для невеликої компанії цілком достатньо буде складати і ана-
лізувати баланс раз на квартал. Для зручності можна попросити 
бухгалтера звести дані офіційної статистичної форми №1 У 
спрощений баланс, де статті активів і пасивів будуть показані 
укрупнено. 

Собівартість і перерахунок цін  
Ірина Стецуріна, системний консультант-тренер, коуч консал-

тингового центру ШАУЗ:  
«Помилки при розрахунку собівартості можуть призвести до 

неправильних управлінських рішень: до зняття з виробництва ре-
нтабельної продукції або, навпаки, збільшення випуску безперс-
пективного товару.  

Щоб не захлинутися у збитках за умов , що постійно зміню-
ються на сьогоднішньому ринку, потрібно знати величину собі-
вартості своєї продукції. А оскільки фактори, що впливають на 
собівартість, постійно змінюють свою величину , то і 
собівартість необхідно перераховувати принаймні щомісяця. 

Методи розрахунку собівартості діляться на дві групи  
 методи обліку на основі повних витрат (absorbtion-costing), 

тобто метод поглинених витрат, з розподілом усіх витрат між 
реалізованою продукцією і залишками на складі;  

 методи обліку на основі лише змінних витрат (direct-
costing), тобто метод прямих витрат, при якому всі витрати поді-
ляються на змінні і постійні і тільки змінні витрати відносяться 
на реалізовану продукцію.  

Точніше визначити вартість того чи того продукту допоможе 
ABC-метод (Activity based costing), відповідно до якого частина 
непрямих витрат, пов’язаних з використанням ресурсів, має бути 
перенесена на їх вартість. Наприклад, необхідно розподілити 
амортизацію офісної техніки на всіх співробітників. Тут вартість 
витрат визначається як відношення амортизаційних відрахувань 
до загального фонду часу роботи офісної техніки.  

З метою посилення відповідальності та контролю за витрата-
ми доцільно планувати, враховувати і контролювати їх за кож-
ним продуктом у центрах відповідальності за маржинальним ме-
тодом, тобто на рівні змінних витрат, а постійні витрати — 
враховувати на рівні структурних одиниць і підприємства в ціло-
му. Таким чином, маржинальний метод обліку витрат створює 
умови для поліпшення загального економічного стану підприєм- 
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ства, надає інформацію про внесок кожного процесу (сегмента) у 
формування прибутку підприємства , дає можливість контролю-
вати витрати і формувати звітність за процесами (сегментами) 
підприємства. 

Зростання виручки та економія витрат 
Тетяна Герасимова, тренер Moscow Business School Украина: 
«Саме по собі зростання виручки ще не є запорукою фінансо-  

вого успіху компанії. Адже головна мета бізнесу — отримання 
прибутку. Найчастіше в гонитві за показниками обсягу продажів 
компанії захоплюються наданням знижок, зниженням цін, акція-
ми. У результаті такого необережного поводження з цінами 
ефект від зростання виручки в натуральному вираженні може бу-
ти повністю «з’їдений» знижками, і валовий прибуток від угод 
буде навіть нижчий, аніж до зростання продажів.  

Інший життєво важливий для будь-якої компанії фактор — 
достатність грошових коштів для здійснення платежів, ліквід-
ність. Якщо в гонитві за зростанням виручки компанія починає 
надавати тривалі відстрочки платежу, у т.ч. новим, неперевіре-
ним клієнтам, якщо не ведеться планомірна робота зі збирання 
дебіторської заборгованості, то значна частина «виручки» може 
так ніколи і не стати реальними грошима.  

Свої підводні камені є і в спробах домогтися максимальної 
економії у витратах. Урізаючи життєво важливі статті витрат, 
компанія підриває власний бізнес. Наприклад, якщо ваш козир — 
швидка доставка, не варто економити на транспортних витратах.  

Гармонійнішим шляхом, що дає стійкий ефект, буде не мінімі-
зація, а оптимізація витрат. Тобто пошук найкращого співвідно-
шення між витратами і результатами, які компанія може за допо-
могою цих витрат досягти.  

Коли ми говоримо про оптимізацію витрат, потрібно подума-ти 
про втрати під час діяльності. Усунення втрат часто дає знач-ний 
ефект, тож не доведеться урізати витрати. Втрати — це будь-які 
нераціонально використовувані ресурси. Будь -які витрати, які не 
створюють додаткової вартості, важливої для наших клієнтів. 
Головне правило ефективності: у компанії не має бути неефекти-
вних, недозавантажених, незайнятих, «зайвих» активів, бізнес-
процесів, підрозділів, співробітників. Протікає кран, не працює 
принтер, бездіяльно просиджує співробітник, куплені і незатре-
бувані товари на складі — усе це втрати. Тому найкраще почати 
оптимізацію витрат саме з виявлення та усунення подібних втрат.  

Джерело статті: https://msb.aval.ua/news/?id=24777 
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ПП 1 
 

Принципи фінансового планування підприємства 
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ПП 2 
 

Відділ  
 

1-й та 2-й місяці планування  
  

   

  
Відділ  

 

1 – 4-й місяці маркетингу  
  

   

  
Технічний  

 

3-й – 4-й місяці відділ  
  

   

 
 

 

Фінансовий  
 

5-й – 6-й місяці відділ  
  

   

 

 
Виконується аналіз економічних 

чинників у цілому по 
підприємству та галузі 

 

Готується прогноз продажу за 

кожною товарною групою 

 
Складається кошторис витрат на 
придбання нового виробничого 

устаткування і програма 
модернізації старого 

 
Оцінюються капітальні витрати, 
розробляються оперативні плани 

за відділами, аналізуються 
джерела формування та напрями 

використання фінансових 
ресурсів 

 
      Всі розрахунки зводять у єдиний 

 Відділ     план, який із доповненнями   

7-й – 8-й місяці 
 

 планування    начальників відділу набуває 
     

      

остаточного вигляду       
       

   
  Затвердження плану, передача на виконання, 

    ухвалення і прийняття до виконання 
       

 

Рис. Порядок розробки фінансового плану підприємства 
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ІЛ 1. Роль і мета фінансового планування  
Основною метою фінансового планування підприємства, на 

нашу думку, є забезпечення його господарської діяльності необ-
хідними джерелами фінансування, для втілення визначених цілей 
підприємства, економічних пропорцій його розвитку, шляхів ви-
користання фінансових ресурсів і досягнення певних фінансових 
показників. 

Сутність фінансового планування виявляється передусім у йо- 
го принципах (ПП1) 

Принцип науковості планування фінансів передбачає обґрун-  
тування планованих фінансових показників на основі аналізу по-
точних звітних даних з метою окреслення перспектив розвитку 
підприємства та результатів його діяльності. 

Принцип комплексності планування фінансів зумовлює орга- 
нічну потребу взаємозв’язку показників фінансового плану. 

Принцип оптимальності планування фінансів висуває необ-  
хідність найраціональнішого використання капіталу та задіяних 
фінансових ресурсів, дотримання планованих термінів.  

Принцип платоспроможності зумовлює забезпечення фінан-
совим плануванням контролю поточної платоспроможності підп-
риємства, наявності ліквідних коштів для погашення короткоте-
рмінових фінансових зобов’язань. 

Принцип забезпечення рентабельності капіталовкладень пе- 
редбачає необхідність вибору в ході фінансового планування 
найбільш оптимального способу фінансування, який забезпечуює 
максимальну рентабельність (наприклад, фінансового лізингу, 
інвестиційного селенгу тощо). 

Принцип збалансованості ризиків обумовлює необхідність ві- 
дображення у фінансових планах доцільності фінансування особ-
ливо ризикових довготермінових інвестувань за рахунок власних 
коштів. 

Принцип пристосування до потреб ринку передбачає необхід- 
ність орієнтації в ході фінансового планування на поточну рин-
кову кон’юнктуру, забезпеченість власними та залученими кош-
тами підприємства.  

Водночас, значення фінансового планування полягає й у ви-
значенні життєздатності проекту підприємства в конкурентних 
умовах ринку та виступає інструментом одержання фінансової 
підтримки від зовнішніх інвесторів. Тому основними завданнями 
фінансового планування підприємства є:  

— забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необ-

хідними фінансовими ресурсами; 
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— встановлення раціональних фінансових відносин із суб’єк-
тами господарювання, банками, інвесторами, страховими компа-
ніями; 

— визначення шляхів ефективного вкладення капіталу та оці- 
нка раціонального його використання;  

— виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за 
рахунок раціонального використання матеріальних, трудових і 
грошових ресурсів; 

— здійснення контролю за утворенням та використанням пла-

тіжних засобів. 
 

ІЛ 2. Суть та методи фінансового планування Фінансове 
планування — це визначення фінансових надхо-  

джень і фінансових витрат підприємства з метою забезпечення 
його господарської діяльності на певний період.  

Необхідно, виходячи із теоретичних розробок у галузі засто-
сування методик фінансового планування, виявити стан практич-
ного застосування нижченаведених методик на підприємстві. У 
випадку відсутності фінансового планування, обґрунтувати мож-
ливості або неможливості застосування кожної із наведених ме-
тодик.  

Доцільно враховувати різні методи, що застосовуються в 
практиці розробки фінансових планів, зокрема:  

балансовий; 
нормативний;  
розрахунково-аналітичний; 

оптимізації; моделювання. 
 

Сутність балансового методу — досягнення рівності обсягів 
грошових витрат і джерел їх покриття.  

Загальна формула ув’ язки руху фінансових ресурсів з ураху-
ванням змін залишків на початок і кінець планового періоду має 
такий вигляд: 
 

Зп.п + Н – В = Зк.п , (1)  
де Зп.п — залишок коштів на початок планового періоду; Н 

— надходження коштів протягом планового періоду; В 
— витрачання коштів; Зк.п — залишок коштів на кінець 
планового періоду.  
Використання формули (1) дає можливість визначати обсяги 

планових надходжень коштів підприємства у випадку, коли фі- 
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нансова служба, знаючи залишки коштів на початок планового 
періоду, прагне визначити суму планових надходжень.  

У такому випадку формула (1) матиме вигляд: 
 

Н = В+ Зк.п – Зп.п. (2)  
Приклад  
Визначити суму планових надходжень підприємства в плано-

вому році, якщо відомо, що залишок грошових коштів підприєм-
ства на початок року — 10 тис. грн, витрати на придбання сиро-
винних ресурсів і обладнання — 120 тис. грн, плановий залишок 
коштів на кінець планового року має складати 20 тис. грн. У та-
кому випадку план надходжень коштів підприємства протягом 
року складатиме 130 тис. грн (120+20-10), які мають бути отри-
мані в результаті господарської діяльності.  

Нормативний метод передбачає визначення потреби у фінан-
сових ресурсах шляхом застосування певних нормативів на пла-
новий обсяг різних показників (власні оборотні засоби, ставки 
податків, норма амортизації, випуск продукції, обсяги реалізації і 
ін.). Визначення планових показників фінансових ресурсів на ос-
нові нормативу здійснюється за схемою: 
 
 
 
 
 
 

Приклад 
Визначити норматив власних оборотних коштів підприємства 

на наступний рік, якщо відомо, що одноденні витрати оборотних 
коштів базового року складали 20,5 тис. грн, а норма запасу в 
днях — 12 днів.  

Планова величина власних оборотних коштів, що має бути на 
підприємстві, в даному випадку складатиме — 246 тис. грн 
(20,5 тис. грн × × 12 днів). 

При розрахунково-аналітичному методі розраховується об- 
сяг витрат і потреба в ресурсах шляхом множення середніх ви-
трат на індекс їх зміни у запланованому періоді. Як відомо, в ос-
нові цього методу лежить використання експертної оцінки, 
розрахунок якої передбачає кілька етапів. Перш за все характери-
зуються звітні дані за показниками. Виявляються тенденції зрос-
тання і пониження абсолютних значень окремих показників, ча-
сові співвідношення між ними. Далі вивчаються і аналізуються 

 

163 



бажані зміни у плановому періоді та можливість досягнення тих 
чи тих результатів. На основі застосування логічних і математич-
но-статистичних розрахунків і на основі зважування та порівнян-
ня отриманих результатів приймається рішення про величину 
планового показника. 

Приклад  
Дебіторська заборгованість підприємства на кінець кварталів 

передпланового періоду (у тис. грн ) складала 110, 8, 112, 3, 113, 
8, 220, 1, при порівняно стабільних обсягах реалізації. Експертна 
оцінка динаміки зміни показників свідчить, що виникла тенден-
ція зростання рівня дебіторської заборгованості. Це призводить 
до недоотримання значної частини кошів і спонукає до поро-
дження негативних тенденцій економічного розвитку. Аналіз і 
експертна оцінка передбачає ряд заходів. Це, зокрема, інвентари-
зація дебіторської заборгованості і направлення повідомлень про 
необхідність погашення заборгованості боржникам, перевірка 
стану надходження рекламацій і повернень продукції, якість упа-
ковки і дизайну, поліпшення реклами, аналіз роботи служб мар-
кетингу, претензійна робота і інші заходи дозволять скоротити 
обсяг дебіторської заборгованості на 30 %.  

Додаткові надходження в розрахунку на квартал складатимуть 
66,0 тис. грн (220 × 0,3), що значно поліпшить фінансове стано-
вище підприємства.  

Метод оптимізації полягає у виборі найкращого варіанта із 
багатьох, з точки зору одержаного результату чи найнижчих за-
трат. 

Приклад І  
Існує два варіанти вкладення капіталу. За І варіантом при ка-

піталовкладеннях у 120 тис. грн на строк 3 роки у спільне підп-
риємство, підприємство отримуватиме 20 % на вкладений капі-
тал. За ІІ варіантом, при розміщенні коштів на строковий депозит 
під 20 % підприємством буде отримана інша сума. Визначити 
кращий варіант. 

Розв’язування.  
Розрахунок величини прибутку за І варіантом. 

 

120 20%
 20 тис. грн 

120 

20 тис. грн. · 3 роки = 60 тис. грн. 
 

Розрахунок величини прибутку за ІІ варіантом здійснюється 

за формулою: 
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   i 
n 

r   p   1  

  

 , 

100      
де і — величина нарахованих відсотків в умовах складних відсо-
тків; 

p — сума депозиту;  
п — кількість років розміщення депозиту.  

r 120 1 0,2 120 1,728 207,4 тис. 
 

Прибуток (валовий) — 87,4 тис. грн (207,4 – 120,0).  
Висновок: підприємству доцільно вкласти свої кошти в банк 

під строковий депозит. 
Приклад ІІ  
Розглядається 2 варіанти вкладення капіталу. За І варіантом 

при капіталовкладеннях 200 тис. грн, річний прибуток складати-
ме 100 тис. грн; за ІІ варіантом при капіталовкладеннях 300 тис. 
грн річний прибуток — 120 тис. грн. Визначити оптимальніший 
варіант. 

Пояснення.  
У розрахунках доцільно використати критерій максимуму 

прибутку  

П Ен  К max , 
 
де П — прибуток, грн; К 

— капіталовкладення; 
Е — нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень 

(Ен = 0,15). 
Приведений прибуток:  
І варіант: 100 тис. грн — 0,15 Ч 200 тис. грн = 70 тис. грн. 
ІІ варіант: 120 тис. грн — 0,15 Ч 300 тис. грн = 75 тис. грн.  
Таким чином, І варіант вкладення капіталу є відносно прибут-

ковішим. 
 

ІЛ 3. Платіжний календар 
У платіжному календарі наводяться платежі, що стосуються 

поточної діяльності підприємства і які планується здійснити про-
тягом планового періоду в ті чи ті моменти часу. Платіжний ка-
лендар розроблюють, як правило, на поточний місяць з розбит-
тям на декади (10 днів) або тижні, а в разі потреби систематич-
нішого здійснення платежів — щоденно. Це надає змогу точніше 
визначити майбутні потреби в грошових коштах і завчасно ви- 
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значити і джерела їх надходження. Платіжний календар має охо-
плювати всі видатки і надходження коштів як у готівковій, так і в 
безготівковій формі. 

 

РЛ 2. Кросворд 
 

По горизонталі  
3. Різниця між поточними активами і поточними пасивами 

(рахунки і розписки,що підлягають оплаті,відсотки за кредита-
ми).  

5. Планування, що сприяє контролю фінансового стану, пла-
тоспроможності та кредитоспроможності підприємства.  

7. План, що є оперативним або поточним плануванням на 1 
рік.  

12. Це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що 
вимірюється у відсотках.  

16. Процес передбачення майбутнього стану предмета чи 
явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична 
інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього 
предмета чи явища в перспективі.  

18. План обороту готівкових коштів, що відбиває надходжен-
ня і виплати готівки через кассу.  

21. Економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробни-
ків за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отри-
мання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного 
регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин. 

По вертикалі 
 Активи, до яких відносять готівку, цінні папери, що за пер-

шою вимогою можуть бути реалізовані на ринку, у т.ч. входять і 
матеріально-виробничі запаси. 

 Плани, які являють собою стратегію дій для цілої групи пі-
дприємств. 

 План, що відбиває стратегію за одним підприємством. 
 Активи, до яких відносять землю, споруди, устаткування, 

транспортні засоби, довгостроково орендовані засоби. 
 Фонди, до яких відносять лізинг. 
 Показник ефективності використання капіталу, який визна-

чається відношенням обсягу виробленої за певний час продукції 
 грошовому вираженні до вартості основних засобів. 
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 Показник, який характеризує обсяги основного капіталу або 
основних фондів для випуску продукції, послуг (вартістю 1 дол., 
грн та ін.) і визначається діленням вартості основних фондів на 
обсяг продукції у грошовому вираженні, випущеної за рік.  

 План, що є тактичним плануванням від 1 до 3 років. 
 Метод для складання кошторисів, найкращий за мініму- 

мом витрат чи максимумом очікуваного ефекту.  
11. Плани, що є офіційними документами підприємств і слу-

жать для різних зацікавлених користувачів джерелами вивчення 
фінансових планів підприємств.  

 Метод для складання кошторисів, де погоджуються обсяги 
витрат і джерела розширення ресурсів.  

 Фінансові плани, що формуються на дату організації підп-
риємства. 

 Метод, що використовує факторний аналіз функціональ-них 
звязків між різними елементами виробництва. 

 Плани, що складаються з метою реалізації контрольних, 

аналітичних процедур. 
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17. Метод для складання кошторисів, що розраховує обсяги 
витрат і потреби в ресурсах, що здійснюється, виходячи з наяв-
них норм витрат. 

 Плани, в яких розробляється два й більше варіантів ситуації. 
 Вид доходу, де приріст виторгу від реалізації на одиницю 

приросту кількості виробленого продукту. 
 План передбачуваних доходів і витрат, необхідних для ді-

яльності установи, підприємства. 
 

РЛПР 2. Рішення кросворду 
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РЛ 3. Питання для закріплення пройденого матеріалу 
 Сутність і методи розробки фінансового плану підприємства. 
 Що є метою поточного фінансового планування? 
 Що є метою оперативного фінансового планування? 

 

Література 
1. Близнюк О. П., Горпиченко А. П. Класифікація джерел формуван-

ня фінансових ресурсів підприємства / О. П. Близнюк, А. П. Горпичен-
ко // Вісник Міжнародного Слов’янського університету, Серія «Еконо- 
мічні науки». — Том XV. — 2012. — № 2.  

 Гроші та кредит / Підручник / За ред. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 
2011. — 602 с.  

 Єфремова Н. Джерела формування фінансових ресурсів підпри- 
ємства: їх склад та оптимізація структури / Н. Єфремова // Електронне 
наукове фахове видання «Ефективна економіка». — 2012. — № 3.  

4. Забарна Е.М., Кула М.В. Сучасні тенденції фінансування розвит-
ку підприємств // Вісник СумДУ. Серія «64 Економіка». — №2. — 
2013. 

 Куліченко Ю.Л. Фінансові ресурси підприємства та їх оптимізація 
 Ю.Л. Куліченко // Молодіжний вісник УАБС НБУ, Серія «Економічні 
науки». — 2013. — № 4. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://bulletin.uabs.edu.ua/../B726B86443B5FFB6C3 

 Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. 
— К.: МАУП, 2004. — 480 с. 

 Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: На- 
вчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 320 с. 

8. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навчальний посіб-

ник / Коваленко Д.І. — К.: ЦУЛ, 2013. — 578 с. 
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5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА. КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
 

 

5 . 1 . Сутність і класифікація витрат 
 

Функції теми  
Правильний підхід до формування витрат виробництва та ме-

тодології їх дослідження дасть можливість ефективно використо-
вувати ресурси підприємства, а відтак, здійснювати глибокий 
аналіз процесів і явищ, які негативно впливають на господарсь-
кий процес діяльності підприємства.  

Різний характер витрат, правильне розуміння їх призначення, 
економічної ролі у виробництві визначають необхідність науко-
во-обґрунтованої класифікації витрат на виробництво. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

основи економіки підприємства; суть економічних 
категорій: «ресурси», «запаси», «виробни-  

цтво», «товар», «послуги», «заробітна плата». 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
сутність і види витрат з точки зору підприємства;  
вміти: 

класифікувати витрати за різними ознаками; структурувати 
теоретичний матеріал, знаходити взаємо- 

зв’язки між окремими його частинами. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
з/п хв. форма   

     

1 15 
Вступ до теми заняття. Постановка 

Студенти ІЛ1 
проблемного питання. Дискусія     

     

2 20 
Міні-лекція Викладач/ ІЛ 2 

 студенти ІЛ 3    
     

3 40 
Виконання завдання. Закріплення Студенти 

РЛ 1-4 
знань за темою  

    
     

4 5 Складання економічного кросворду Студенти РЛ5 
     

 80    
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Коментарі до організації заняття 
 

К1) Вступ до теми заняття. Постановка проблемного питання 
«Чому дана тема розглядається в даному курсі?». Обговорення 
вислову Пола Самуельсона: «Скільки буде вироблено фірмою і 
по якій ціні? На це питання відповісти неможливо, поки нічого 
не відомо про витрати виробництва». 

Участь студентів в обговоренні. 
К2) Лекція викладача за темою заняття з використанням гра-

фіків витрат. Вивчення класифікації витрат.  
К3) Закріплення знань за темою шляхом виконання різних ви-

дів завдань.  
К4) Домашнє завдання. Індивідуальна робота студента. Скла-

сти економічний кроссворд за темою «Витрати». 

 

Матерали до заняття 
 

ІЛ 1. Скільки буде вироблено фірмою і по якій ціні? На це 
питання відповісти неможливо, поки нічого не відомо про 
витрати виробництва (Пол Самуельсон) 
 

Вступ  
Людина і суспільство, навіть якщо їх розглядати в планетар-

ному масштабі, обмежені у своїх можливостях. Обмежені фізичні 
та інтелектуальні здібності, обмежений час, який можна приділи-
ти тому чи тому заняттю, обмежені кошти і ресурси, які можна 
використовувати для досягнення певної мети. І хоча за тисячо-
ліття своєї історії люди значно розсунули рамки цих обмежень, 
але і сьогодні, як і в будь-який момент минулого і майбутнього, 
постійна недостатність ресурсів — головна умова, що наклада-
ється об’єктивною реальністю на розміри суспільного та особис-
того добробуту та можливості їх росту розвитку.  

Кожна виробнича одиниця (підприємство) будь-якого суспіль-
ства прагне до отримання можливо більшого доходу від своєї ді-
яльності. Будь-яке підприємство намагається не тільки продати 
свій товар за вигідною високою ціною, але і скоротити свої ви-
трати на виробництво і реалізацію продукції.  

У зв’язку з цим усе більше зросла роль витрат підприємства, 
так як від них безпосередньо залежить розмір прибутку, яку 
отримає підприємець. Тому їх вивчення — це необхідний чинник 
успіху. 
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Сутність витрат. Поняття витрат  
Витрати виробництва — це витрати будь-якого підприємства, 

які дорівнюють вартості ресурсів, які витрачаються на виробниц-
тво певного обсягу товарів і послуг.  

Витрати виробництва означають зменшення активів або збіль-
шення зобов’язань.  

Теорія витрат вирізняє два підходи до визначення витрат на 
виробництво: бухгалтерський і економічний.  

Під бухгалтерськими витратами розуміють фактичні витрати 
факторів виробництва у фактичних цінах їх придбання. Бухгал-
терські витрати на виробництво і реалізацію продукції відносять-
ся на собівартість продукції відповідно до діючих галузевих ме-
тодичних інструкцій.  

До складу бухгалтерських витрат входять такі: матеріальні ви-
трати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потре-
би, амортизація основних засобів, інші витрати.  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій 
звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати».  

Підприємницькі (економічні) витрати несуть інше економічне 
навантаження і тому за своїм складом ширші, ніж бухгалтерські 
витрати. Під економічними витратами розуміють «витрати втра-
чених можливостей», тобто суму грошей, яку можна одержати 
при найвигіднішому з усіх можливих альтернативних варіантів 
використання ресурсів і на яку треба збільшити фактично зроб-
лені витрати, тому що відбувається недоодержання кінцевого 
прибутку суб’єкта господарювання. 

Підприємницькі витрати містять: 
бухгалтерські витрати; нормальний підприємницький 
прибуток для фінансування  

капітальних вкладень в основні засоби і джерело приросту обо-
ротних коштів; 

податок на додану вартість (ПДВ), якщо він нараховується 
на ціну підприємства, і акцизний податок, якщо товар підприємс- 
тва — підакцизний;  

мита на експортні товари фірми, якщо вона здійснює зовні-
шньоекономічну діяльність;  

альтернативні (обов’язкові) витрати — це грошові витрати, 
пов’язані з втраченими можливостями найкращого використання 
ресурсів фірми. Альтернативні витрати, крім прямих втрат від  
втрачених можливих варіантів вкладень капіталу, що є явними 

витратами підприємства, включають також неявні витрати, до 
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яких належать витрати власних ресурсів, які підприємство вико-
ристовує, але не сплачує. Неявні витрати в бухгалтерські (явні) 
витрати не включаються.  

Витрати підприємства протягом часу змінюються під впливом 
різних факторів. До них належать насамперед:  

зміна ринкових цін на матеріальні фактори виробництва; 
зміна середнього рівня оплати праці; зміна вартості 
капіталу на фінансовому ринку;  
зміна організації й технології виробництва; зміна 
ступеня завантаження потужності підприємства; зміна 
обсягу замовлень і продуктивності; зміна величини 
виробничої програми. 

 

ІЛ 2. Класифікація витрат підприємства 

 

Витрати підприємства 

 

Ознаки класифікації витрат 
 
 

 

 Ступінь   Зв’язок з   Спосіб обчислення 
 однорідності   обсягом    на одиницю 

     виробництва    продукції 
                

                
 елементні 

            

прямі 

 

             

               

комплексні   постійні    змінні     
            непрямі               

                

                
 

пропорційні непропорційні 

 

прогресуючі непрогресуючі 

 

Ступінь однорідності витрат 
одноелементні (прості) — сировина і матеріали, заробітна 

плата тощо; ці витрати мають єдиний економічний зміст;  
комплексні (непрямі) — різнорідні за своїм складом і охоп-

люють декілька елементів витрат; сюди включають загально ви-
робничі та адміністративні витрати, втрати від браку тощо. 
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Спосіб обчислення на одиницю продукціїпрямі 
(безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції і 

можуть бути прямо віднесені на її одиницю); непрямі (пов’язані з 
виготовленням різних виробів і не можуть  

біти прямо віднесені на той чи той вид продукції; до них нале-
жать заробітна плата управлінського і обслуговуючого персона-
лу, утримання і експлуатацію основних фондів тощо). 

Зв’язок з обсягом виробництва 
постійні витрати (FС) — це витрати, які не залежать від змін 

обсягу виробництва і мають місце навіть тоді, коли не виробля-
ється продукція: 

 заробітна плата управлінського персоналу; 
 орендна плата; 
 плата за кредит; 
 амортизаційні відрахування тощо. 

 

Крива постійних витрат 
 

С 
 

Q — обсяг 
випуску продукції 
С — витрати 

 
 

С1 FС 

 
 
 
 
 
 

 

Q 

де Q — обсяг випуску 
продукції; С — витрати;  
змінні витратиVC (Variable Cost)—це витрати 

виробниц-тва, які залежать від випуску продукції і змінюються 
залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва: 

 витрати на сировину; 
 витрати на паливно-мастильні матеріали; 
 витрати на енергоресурси; 
 оплата праці робітників. 
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Крива змінних витрат 
 

С 
 

VС 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 Q  
При досягненні оптимального випуску продукції (в точці Q1) 

спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при пода-
льшому розширенні виробництв відбувається нове зростання 
змінних витрат.  

Змінні витрати поділяються на: пропорційні — змінюються про-
порційно до зміни обсягу виробництва — сировина, матеріали, 
комплектуючі, відрядна заробітна плата; непропорційні — поділя-
ються на прогресуючі та дегресуючі). Прогресуючі витрати зроста-
ють у більшій мірі, ніж обсяг виробництва, а дегресуючі — навпаки. 

Сукупні витрати — це витрати, які характеризують сукуп-
ність постійних і змінних витрат виробництва фірмою у коротко-
строковому періоді. 
 

ТС = FC+VC, 
 

де ТС — сукупні витрати; FС — постійні витрати; VС — змінні 

витрати. 
 

Крива сукупних витрат 
TC С 

 

 

 

VC 

 

FC 
 
 
 
 
 

Q 
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Види середніх витрат  
Середні постійні та середні змінні витрати визначаються ді-

ленням сукупних постійних і сукупних змінних витрат на обсяг  
випуску продукції: 
 

 

Крива середніх, постійних і змінних витрат 
 

C C 

AVC 
 
 
 
 

 
AFC 

 
Q Q1 Q 

 
ATC — середні постійні витрати, АVC — середні змінні витрати. 
Середні сукупні витрати АТС (Average Total Cost) — це кіль- 

кість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю 
випуску продукції. 

ТС = ТС/Q;  
ATC=AFC+AVC = (FC+VC)/Q . 

 
Криві середніх витрат 

 
C 

 
 

 
ATC (AC) 

 
AVC 

 
AFC 

 
Q 

АТС — середні сукупні витрати; 
AVC — середні змінні витрати; 
AFC — середні постійні витрати.  
Наведена класифікація витрат підприємства не вичерпує всіх 

можливих варіантів класифікації за певними ознаками. 
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АFС = FС/Q; 
AVC=VC/Q. 



ІЛ 3. Класифікація витрат виробництва 
 

 Ознаки Витрати 
  

1.За центрами відповідальнос- Витрати виробництва, цеху, дільниці, тех- 

ті (місцем виникнення витрат) нологічного періоду, служби 
   

2. За видами продукції Витрати на вироби, типові представники 
  виробів, групи однорідних виробів, одно- 
  разові замовлення, напівфабрикати, вало- 

  ву, товарну, реалізовану продукцію 
  

3.За єдністю складу (однорід- Одноелементні, комплексні 

ністю) витрат  
   

4. За видами витрат Витрати за економічними елементами, ви- 

  трати за статтями калькуляції 
  

5.За способом перенесення ва- Витрати прямі, непрямі 

ртості на продукцію  
  

6.За ступенем впливу обсягу Витрати змінні, постійні 

виробництва на рівень витрат  
   

7. За календарними періодами Витрати поточні, одноразові 
   

8. За доцільністю витрачання Витрати продуктивні, непродуктивні 
   

9. За визначенням відношення Витрати на продукцію, витрати періоду 

до собівартості продукції  
   

 
 
 

РЛ 1. Завдання. Робота в парах 
Карточки з написами (FC, VC, TC, AC, MC, AFC, AVC, ATC) 
Необхідно: 
 Назвати вид витрат. 
 Написати формулу для визначення таких витрат: TC, AC, MC, 

AFC, AVC, ATC.  
 Накреслити графіки усіх видів витрат. 
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РЛ2. Доповніть структурно-логічну схему «Витрати підп-

риємства» 
 

Класифікація витрат підприємства 

 

Витрати підприємства 

 

Ознаки класифікації витрат 
 

                        

                       
Ступінь       Зв’я зок з Спосіб обчислення  

  

однорідності       обсягом   на одиницю  

        виробництва    продукції  
                        

                        

                        
                        
                        

                        
                        

                        
                        

                        

                        
 

РЛ 3. Завдання Постановка завдання. Вписати у вільні 
рядочки вид витрат 

(прямі, непрямі, позавиробничі). 
 

КАРТКИ З ПРИКЛАДАМИ ВИТРАТ 

 

Орендна пла- Заробітна Орендна Вартість ком- Вартість си- Заробітна 
та за офісне плата адмі- плата за плектуючих ровини плата осно- 
приміщення ністрації устаткування матеріалів  вних робіт- 

     ників 
      

Експлуатація Заробітна Витрати на Вартість ос- Витрати на Витрати на 
будівлі цеху плата допо- утримання і новних мате- рекламу транспор- 

 міжних ро- експлуатацію ріалів  тування ма- 

 бітників устаткування   теріалів 
      

Відрахування Загальнови- Витрати на Відходи ма- Вартість ви- Витрати на 
на соціальне робничі ви- збут продук- теріалів траченої пакування 
страхування трати ції  електроене-  

основних ро-    ргії  

бітників      
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РЛПР 3. Розв’язок до РЛ 3 
 

КАРТКИ З ПРИКЛАДАМИ ВИТРАТ (у 

дужках наведено правильну відповідь) 

Орендна пла- Заробітна Орендна пла- Вартість ком- Вартість си- Заробітна 
та за офісне плата адмі- та за устатку- плектуючих ровини плата основ- 
приміщення ністрації вання (не- матеріалів (прямі) них робітни- 

(непрямі) (непрямі) прямі) (прямі)  ків (прямі) 
      

Експлуатація Заробітна Витрати на Вартість ос- Витрати на Витрати на 
будівлі цеху плата до- утримання і новних ма- рекламу (по- транспорту- 
(непрямі) поміжних експлуатацію теріалів завиробничі) вання матері- 

 робітників устаткування (прямі)  алів (непрямі) 

 (непрямі) (непрямі)    
      

Відрахування Загально- Витрати на Відходи ма- Вартість ви- Витрати на 
на соціальне виробничі збут продук- теріалів траченої еле- пакування 
страхування витрати ції (позави- (прямі) ктроенергії (позавироб- 
основних ро- (непрямі) робничі)  на освітлення ничі) 
бітників (пря-    (непрямі)  

мі)      
      

 

РЛ 4 Домашнє завдання  
Скласти економічний кросворд на тему: «Витрати» 

 

РЛПР 4. Розв’язок до РЛ 4 
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5 . 2 . Собівартість продукції. 

Кошторис виробництва 
 

Функції теми 
Собівартість характеризує ефективність усього процесу виро-

бництва на підприємстві, відображає рівень організації виробни-
чого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та інше. 
Витрати виробничого підприємства, які необхідні при основній 
його діяльності за певний період, незалежно від того, відносяться 
вони на собівартість продукції в цьому періоді чи ні, називаються 
кошторисом виробництва. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

сутність витрат; 

класифікацію витрат. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 

сутність собівартості; 
види собівартості; 
структуру собівартості;  

методи обчислення собівартості продукції; 
сутність кошторису виробництва;  
уміти: 

обчислювати виробничу і повну собівартість 

продукції; складати кошторис виробництва. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
п/п хв форма   

     

1 15 
Вступ до теми заняття. Постановка про- 

Студенти ІЛ 1 
блемного питання. Дискусія     

     

2 25 
Лекція викладача за темою заняття. Викладач ІЛ 2 

   

     

3 40 
Завдання. Закріплення знань за темою Студенти 

РЛ1 -4 
шляхом виконання завдань.  

    
     

 80    
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Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Постановка проблемного питання 

«Для чого на підприємстві розраховують собівартість продук-
ції?». Участь студентів в обговоренні.  

К2. Лекція викладача за темою заняття. Вивчення видів собі-
вартості. Вивчення алгоритму розрахунку виробничої і повної 
собівартості реалізованої продукції.  

К3. Закріплення знань за темою шляхом виконання тестових 

завдань і розв’язування практичних завдань. 
 

Матеріали до заняття 
 

ІЛ 1. Вступ. Для чого на підприємстві розраховують собі-
вартість продукції? 

Перш за все для того, щоб бути впевненим у тому, що ми дій-
сно знаємо скільки витрачаємо на виробництво і реалізацію на-
шої продукції. По-друге, собівартість — це одна з основних 
складових ціни продукції, а тому, якщо підприємство не буде 
здійснювати розрахунок собівартості, воно не зможе правильно 
визначити ціну на свій товар.  

Серед різних типів відносин, які існують між людьми з давніх 
давен, одними з найважливіших є відносини економічні. Послі-
довно ускладнюючись у ході історії, вони трансформувались від 
примітивного натурального обміну первісного строю с складну 
економічну науку. Як і будь- яка наукова дисципліна, економіка 
оперує багатьма поняттями. І кожне з цих понять розкривають ті 
чи ті сторони промислової або підприємницької діяльності, до-
помагають аналізувати , вести торгівлю, контролювати об’єми 
продукції та виконують інші важливі функції.  

У сучасній, швидко змінній ситуації ринкових відносин для 
управління підприємством необхідно постійно проводити аналіз 
діяльності фірми для прийняття управлінських рішень. Для ана-
лізу і прийняття рішень необхідна початкова інформація; таку 
інформацію одержують з ряду техніко-економічних показників, 
одним з яких є собівартість.  

Можна з упевненістю заявити, що цей показник є одним із 
найважливіших. Чим же він такий привабливий? Чому йому так 
багато приділяють уваги? Головними задачами розвитку еконо-
міки на сучасному етапі є всемірне підвищення ефективності ви-
робництва, а також заняття стійких позицій підприємств на внут-
рішньому і міжнародному ринках. Щоб витримати гостру 
конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинне 
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вигідно виділяться на фоні підприємств того ж типу. Добре відо-
мо, що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. 
Чим вищий перший показник і нижче другий, тим краще і вигід-
ніше для покупця і підприємства. Резерви поліпшення цих показ-
ників якраз і укладені в собівартості продукції. 
 

ІЛ 2. Собівартість — комплексний економічний показник  
Собівартість — один із важливих узагальнюючих якісних показ-

ників ефективності виробництва, що дозволяє здійснювати контроль 
над витратами та оцінювати результати господарської діяльності пі-
дприємства. Собівартість формується безпосередньо на підприємстві та 
відображає індивідуальні витрати й умови виробництва, конкретні 
результати господарювання цього виробничого підприємства.  

До найважливіших показників роботи підприємства належать 
собівартість виробництва та собівартість продукції. Для правиль-
ного застосування цих показників у господарській практиці не-
обхідно знати економічну природу собівартості, особливості її 
формування, склад виробничих витрат та шляхи їх зниження.  

Собівартість як економічна категорія властива товарно-грошо-
вим відносинам і виникла тоді, коли всі витрати виробництва ста-
ли набирати вартісної форми, тобто коли виникла необхідність 
підрахувати витрати на виробництво товару і прибуток або зби-
ток від його реалізації.  

Собівартість продукції — це грошовий вираз поточних витрат 
виробника на виготовлення продукції, що включаються в ціну 
товару і які повертаються підприємству після продажу продукції. 
Це авансований у виробництво капітал і якщо за допомогою цін 
витрати виробництва не будуть відшкодовані підприємству, то 
відбувається втрата оборотного капіталу і виробництво скоро-
титься внаслідок неможливості випуску колишньої кількості 
продукції. Собівартість розраховується як загальна величина ви-
трат, віднесена на реалізовану продукцію, тобто це тільки части-
на витрат на виробництво, яка пов’язана з обсягом продажів пев-
ного календарного періоду. Інша частина витрат, які були 
зроблені, але не відшкодовуються готовою до реалізації продук-
цією, відносяться на незавершене виробництво. 

Види та форми собівартості 
Залежно від об’єкта управління вирізняють такі види собівар- 

тості: 
 собівартість одиниці продукції;
 собівартість товарної продукції;
 собівартість реалізованої продукції.
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Собівартість одиниці продукції — це сума витрат на вироб-  
ництво одиниці продукції. Вона відбиває витрати, а отже й умови 
виробництва конкретного виробника і використовується для роз-
рахунку ціни на товар цього підприємства. Величина індивідуа-
льної собівартості виробництва є інструментом конкурентної бо-
ротьби , тому що на ринку виграє той виробник, у якого витрати 
менші. Собівартість одиниці продукції визначають як питомі ви-
трати на одиницю товару або послуг шляхом розподілу загальної 
суми витрат на кількість товарів або послуг у натуральному ви-
раженні. Між обсягом продажів, витратами та прибутком є найті-
сніший зв’язок. Очевидно, що за такої величини собівартості чим 
більший обсяг випуску (продажів), тим менші питомі витрати і, 
відповідно, більший прибуток. Зростання прибутку при зниженні 
витрат виробництва робить зусилля підприємства, спрямовані на 
зниження питомих витрат, завжди виправданими. Будь-яке підп-
риємство з вищим відношенням прибутку до витрат (рентабель-
ністю), ніж у середньому по галузі, економічно захищене на ви-
падок необхідності зниження ринкових цін під впливом кон’юнк-
тури ринку. 

Собівартість товарного випуску — сума витрат на виготов- 
лений за певний плановий період обсяг продукції. 

Собівартість реалізованої продукції — сума витрат на прода- 
ний за певний період обсяг продукції.  

В управлінні економікою підприємства за кожним із наведе-
них видом собівартості формуються такі форми собівартості:  

собівартість планова. Визначає витрати підприємства на пла-
новий період на основі усереднених норм витрат різних видів ре-
сурсів. Як правило, планова собівартість розраховується на рік з 
розбивкою на квартали. Вартість факторів виробництва визнача-
ється як прогнозна на плановий період; 

собівартість нормативна одиниці продукції або обсягу випус-  
ку. Визначається на тих підприємствах, де застосовується норма-
тивний метод обліку витрат і калькулювання собівартості проду-
кції. На відміну від планової собівартості товарної (реалізованої) 
продукції нормативна собівартість розраховується на основі по-
точних норм матеріальних і трудових витрат, тобто перегляда-
ється стільки разів на рік, скільки разів відбувається зміна різних 
норм і нормативів;  

собівартість звітна (фактична ) одиниці продукції або обсягу 
випуску. Визначається фактичними витратами на виробництво та  
реалізацію продукції і характеризує ступінь виконання плану за 

звітний період. Відхилення звітної собівартості від планової в бік 
 
183 



підвищення зумовлюється негативними зовнішніми для підпри-
ємства і внутрішніми факторами, що не були передбачені пла-ном. 
Аналіз відхилень фактичної собівартості від планової за окремими 
статтями витрат є інформаційним джерелом розробки управлінських 
рішень щодо підвищення прибутковості виробника; 

собівартість середня за групою продукції підприємства роз-  
раховується для цілей аналізу господарської діяльності, рентабе-
льності товарного випуску, а також для планування обсягу реалі-
зації продукції і прибутку підприємства. Динаміка собівартості 
середньої за групою продукції за плановими періодами характе-
ризує асортиментні зрушення у структурі товарного випуску;  

собівартість середньогалузева розраховується за формулою 
зваженої середньої арифметичної величини за укрупненою гру-
пою продукції за інформацією органів статистики і використову-
ється в державному регулюванні економіки.  

Існує кілька методів визначення собівартості продукції з різ-

ним групуванням статей витрат (рис. 1). 
 

Собівартість за видами включених витрат 
 
 

 
Собівартість зі 

структурою витрат за 
економічними елементами 

 
 

 
Собівартість зі структурою 
витрат за калькуляційними 

статтями 
 

 

Собівартість за повними  Собівартість за повними витра- 
витратами відповідно  тами з їх розподілом на змінні 

до статей калькуляції  (прямі) та постійні (накладні) 
   

 
Собівартість за 

скороченими витратами (за 
прямими витратами) 

 

Рис. 1. Види собівартості за складом витрат 
 

Собівартість реалізованої продукції 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» собівартість реалізованої продук-
ції складається з: 
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— виробничої собівартості продукція, яка була реалізована 
протягом звітного періоду; 

— нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 
— наднормових виробничих витрат. 

 

Прямі 
Розподілені 

Змінні постійні 
витрати загальновиробничі загальновиробничі 

 витрати витрати 

Виробнича собівартість готової продукції 

Понаднормативні  Нерозподілені 
виробничі витрати 

Собівартість 
загальновиробничі 

 витрати 
 реалізованої  

 продукції  
 

 

До виробничої собівартості продукції включаються:  
 прямі матеріальні витрати, до складу яких включається вар-

тість сировини та основних матеріалів, напівфабрикатів і ком-
плектуючих, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат;  

 прямі витрати на оплату праці, до складу яких включається 
заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у вироб-
ництві продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до 
конкретного об’єкту витрат; 

 інші прямі витрати включають усі інші виробничі витрати, 
які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 
витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за орен-
ду, амортизація тощо;  

 загальновиробничі витрати, які включають витрати на управ- 
ління виробництвом (оплата праці апарату правління цехами, 
діль-ницями), амортизація основних фондів загальновиробничого 
приз-начення, витрати на вдосконалення технології та організації 
вироб-ництва, комунальні платежі та інші витрати на утримання 
виробни-чих приміщень, охорону праці, техніку безпеки тощо.  

Виробничу собівартість продукції (Вс) можна розрахувати за 

формулою: 
 

Вс = Вм – Впон +Внпв +Впк+Вп+Ве+Взо+Взд+Всз+ Вуеу+Взв+Взг, 
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де Вм — вартість сировини і матеріалів; 
 Впон — поворотні відходи виробництва;
 Внпв — вартість напівфабрикатів власного виробництва;
 Впк — вартість покупних комплектуючих;
 Вп — витрати на паливо для технологічних цілей;
 Ве — витрати на енергію для технологічних цілей;
 Взо — основна заробітна плата;
 Взд — додаткова заробітна плата;
 Всз — відрахування на соціальні заходи;
 Вуеу — витрати на утримання і експлуатацію устаткування;
 Взв — загальновиробничі витрати;
 Взг — загальногосподарські витрати.
Позавиробничі витрати — це витрати, пов’язані з операцій-

ною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Вони поділяються на: 
 адміністративні витрати;
 витрати на збут;
 інші операційні витрати.
Повна собівартість продукції підприємства (Пс) — це сума 

виробничої собівартості і позавиробничих витрат. 
 

Кошторис виробництва  
Кошторис виробництва — це витрати підприємства, пов’я-

зані з його основною діяльністю за певний період незалежно від 
того, відносяться вони на собівартість чи ні.  

Таким чином, кошторис виробництва і собівартість загального 
випуску продукції не збігаються.  

Витрати, що входять до кошторису виробництва, класифіку-
ються за економічними елементами:  

1) матеріальні витрати — сировина та основні матеріали, ком-
плектуюча продукція, напівфабрикати покупні, виробничі послу-
ги сторонніх для виготовлення продукції; допоміжні матеріали, 
які використовуються в процесі (інструмент, кріпильні деталі) 
або потрібні для його обслуговування (ремонт, експлуатація 
устаткування), на господарювання та управлінські потреби 
(канц.-товари, утримання будівель), паливо та енергія зі сторони 
(електроенергія, пар, газ), пошук і використання природної сиро-
вини. Витрати на матеріал обчислюються на підставі норм їхньо-
го витрачання, цін з урахуванням транспортно-заготівельних ви-
трат. Із вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною 
використання чи продажу; 
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 витрати на оплату праці — всі оплати праці штатного й по-
заштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персо-
налу, що зайнятий виробництвом продукції, обслуговуванням ви-
робничого процесу та управлінням;  

 відрахування на соціальні заходи — містить відрахування на 
державне соціальне страхування; 

 амортизація основних фондів і матеріальних активів — у 
вигляді амортизаційних відрахувань на повне їхнє відтворення 
обчислюється за встановленими нормами від балансової вартості; 

 інші витрати, пов’язані з основною діяльністю — включа- 
ють ті, які за змістом не можна віднести до відповідних елементів 
(оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, охорони, витра-
ти на відрядження, страхування майна, витрати на гарантійний 
ремонт, орендна плата за окремі об’єкти ОФ).  

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним 
залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та роз-
міру підприємства. На стадії прогнозних оцінок кошторис можна 
складати, коригуючи фактичні витрати за минулий період. Еле-
менти фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти 
зміни обсягу виробництва,чисельність персоналу та вартості ос-
новних фондів з урахуванням очікуваної динаміки витрат, ймові-
рності зміни норм і цін (тарифів). Точніший (обґрунтованіший) 
кошторис виробництва складається поелементно на підставі пла-
нових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). На малих 
підприємствах таке обчислення кошторису виробництва є уза-
гальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис ви-
робництва складається підсумовуванням кошторисів місць ви-
трат (цехів, служб, загальногосподарських витрат). 
 

РЛ 1. Тести за темою «Собівартість продукції. Кошторис 
виробництва» 

1. Виробнича собівартість продукції — це 
А) сировина + заробітна плата основних робітників; Б) 
сировина + заробітна плата основних робітників + аморти-  

зація основних виробничих фондів; В) сировина + заробітна 
плата основних робітників + енергія,  

спожита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих 
фондів;  

Г) сировина + заробітна плата основних робітників + відраху-
вання на соціальні заходи + енергія, спожита на технологічні цілі 
+ амортизація основних виробничих фондів + витрати на утри-
мання і експлуатацію устаткування + загальновиробничі витрати. 
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2. Класифікація витрат за економічними елементами при-
значена для 

А) встановлення ціни на продукцію; Б) 
складання кошторису витрат на виробництво;  
В) розрахунку собівартості одиниці 

продукції; Г) обчислення витрат на сировину. 
 

3. Собівартість продукції — це  
А) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції; Б) 
витрати виробництва на виробництво і реалізацію продукції;  
В) виражені в грошовій формі витрати підприємства на виро-

бництво і реалізацію продукції;  
Г) витрати на виробництво і прибуток підприємства. 

 

4. Які витрати входять до складу поза виробничих витрат  
А) витрати на утримання устаткування; 

Б) адміністративні витрати; В) витрати 

на комплектуючі; Г) витрати на збут? 

 

5. Кошторис витрат на виробництво продукції складається  
А) за комплексними витратами; Б) 
у розрізі економічних елементів; 
В) на визначений період; Г) на 
одиницю виробу. 

 
6. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості 

продукції, щоб отримати повну собівартість  
А) загальновиробничі; Б) на 
сировину, матеріали, паливо; В) 
позавиробничі; Г) майбутніх 
періодів? 

 
 Які з перелічених елементів не входять до виробничої 

собівартості  
А) сировина й основні матеріали; Б) додаткова 
заробітна плата основних робітників; 
В) витрати на утримання і експлуатацію устаткування; 

Г) заробітна плата директора підприємства? 
 

 Яка з відповідей правильна 

А) собівартість продукції вища від її вартості; 
 

188 



Б) вартість продукції вища від її собівартості; 
В) собівартість продукції дорівнює її вартості;  
Г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати варто-

сті продукції? 

 

Бланк до тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

а 
 

б 
 

в 
 

г 
 

 

РЛПР 1. Ключ до тесту за темою «Собівартість продукції. 

Кошторис виробництва» 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

а         
         

б  х  х х    
         

в   х   х   
         

г х   х   х х 
         

 
 

РЛ 2. Практичне завдання Постановка завдання. 
Визначити виробничу собівартість 

виробу, якщо відомо, що вага заготовки — 12,5 кг, чиста маса — 
8,8 кг. Ціна матеріалу за 1 тонну 120 тис. грн, ціна 1 тонни відхо-
дів — 7 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників 
становить 80 грн. Цехові витрати(ЦВ) = 180 %, витрати на екс-
плуатацію та утримання устаткування (Вуеу) — 240 %, загально-
господарські витрати — 140 %. Відрахування на соціальне стра-
хування — 37,5 %. Додаткова заробітна плата — 12 % від 
основної. 
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РЛПР 2 до РЛ 2 
 
 

Розв’язання 
 

№ Статті витрат Методика розрахунків 
Сума, 

грн     

     

1. Основні матеріали за від- 12,5  120000 12,5  8,8 
7000 

1474,1 

 рахуванням відходів 1000 1000  
     

2. 

Основна зарплата вироб-   
80 ничих робітників   

     

3. Додаткова зарплата (12 %) 0,12   80  9,6 
    

4. Відрахування на соцстрах 0,375   (8 + 9,6) 6,52 

 (37,5 %)    

5. Вуеу ( 240 %) 2,4   80  460,8 
     

6. ЦВ (180 %) 1,8   80  144 
     

7. Загальногосподарські ви- 1,4   80  112 

 трати    

8. Виробнича собівартість 1474,1+80+9,6+6,52+460,8+144+112 2287,02 

 виробу    
 
 
 

РЛ 3. Практичне завдання 
На виготовлення приладу витрачається матеріалів на суму 960 

грн, покупних напівфабрикатів на 182 грн, вартість реалізованих 
відходів 205 грн. Основна зарплата складає 280 грн, цехові ви-
трати (ЦВ) — 160 %, витрати на утримання і експлуатацію обла-
днання (ВУЕО) — 210 %. Сума загальногосподарських витрат 
180 грн. Додаткова заробітна плата — 8% від основної. Ставка 
ЄСВ — 36,1 %. Позавиробничі витрати — 2 % від виробничої 
собівартості. Визначити повну собівартість приладу. 
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РЛПР 3 до РЛ3 
 

Розв’язання 
 

№ Статті витрат Методика розрахунків Сума, грн 
    

1. Основні матеріали за 
(960+182) – 205 937  відрахуванням відхо- 

 дів   
    

2. Основна зарплата ви-  
280  робничих робітників  

   
    

3. Додаткова зарплата 
280х0,08 22,4  (8%)    

    

4. Відрахування на соц- 
(280+22,4) х0,361 109,17  страх (36,1%)    

    

5. Вуеу ( 210 %) 280х2,1 588 
    

6. ЦВ (160 %) 280х1,6 448 
    

7. Загальногосподарські  
180  витрати  

   
    

8. Виробнича собівар- 
937+280+22,4+109,17+588+448+180 2564,57  тість    

    

9. Позавиробничі витрати 2564,57х0,02 51,29 
    

10. Повна собівартість 
2564,57+51,29 2615,86  

приладу    
    

 
 

5 . 3 . Калькуляція собівартості продукції 
 

Функції теми 
Калькулювання (від лат. Calculatio — рахунок, підрахунок) — 

це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівар-
тість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкрет-
них видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства 
на виробництво та продаж продукції. Процес калькулювання со-
бівартості продукції включає розмежування витрат на виробниц-
тво між закінченою продукцією і незавершеним виробництвом; 
розрахунок витрат на забраковану продукцію; оцінювання відхо-
дів виробництва і побічної продукції; визначення суми витрат, 
яка належать до готових виробів; розподіл витрат між видами 
продукції; розрахунок собівартості одиниці продукції. 
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Калькуляція собівартості необхідна для визначення ціни оди-
ниці продукції, порівняння витрат підприємства з результатами 
його виробничо-господарської діяльності, визначення рівня ефе-
ктивності роботи підприємства тощо. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

сутність витрат; 
класифікацію витрат;  
сутність і види собівартості; склад 
виробничої і повної собівартості;  

сутність кошторису виробництва. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  

сутність калькуляції; відмінність калькуляції від 

кошторису виробництва; статті калькуляції; методи 

калькулювання; 
 

алгоритм складання калькуляції собівартості одиниці про-
дукції; 

уміти:  
виявляти проблеми в ціноутворенні; складати 
калькуляцію собівартості одиниці продукції;  
приймати управлінські рішення щодо удосконалення проце-

су ціноутворення. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
п/п хв. форма   

     

1 10 Вступ. Ілюстрація до теми Студенти РЛ1 
     

2 20 
Лекція викладача за темою заняття Викладач/ ІЛ 1-5 

 студенти  
    
     

3 45 
Виконання завдання. Закріплення знань за Студенти 

РЛ 2-4 
темою  

    
     

4 5 Домашнє завдання. Інструкції викладача   
     

  Письмова самостійна робота Студенти РЛ 5 
     

 80    
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Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Постановка проблемного питання 

«Чому дана тема розглядається в даному курсі?». Участь студен-
тів в обговоренні. РЛ 1.  

К2. Лекція викладача за темою заняття з використанням гра-
фіків витрат. 

Вивчення класифікації витрат. ІЛ 1—5.  
К3. Закріплення знань за темою шляхом виконання різних ви-

дів завдань РЛ 2—4.  
К4. Домашнє завдання. Письмова самостійна робота за визна-

ченими питаннями. 
 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Ілюстрація до теми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому цей малюнок вибраний у якості ілюстрації до теми? 
 

ІЛ 1. Сутність калькулювання 
Калькуляційна справа у своєму розвитку пройшла тривалий 

шлях, який характеризується великою різносторонністю і багато-
гранністю.  

Калькулювання виникло внаслідок упровадження в економіч-
ну практику грошових відносин, в якості процедури, яка необ-
хідна для обчислення фінансового результату.  

Сьогодні під поняттям калькулювання розуміють одну з обчи-
слювальних процедур, метою якої є розрахунок собівартості 
об’єкта господарської діяльності. 
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ІЛ 2. Історія калькулювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Термін калькулювання походить з латинської «calculatio» (ра-
хунок, обчислення), який, у свою чергу, утворений від елемента-
рнішого — «calcul» (камінчик). Першочергово стародавні римля-
ни здійснювали розрахунки за допомогою камінчиків. Необхідні 
розрахунки на рахівницях (абак) здійснювали шляхом перемі-
щення камінчиків по їх розграфленій поверхні, що по суті і вва-
жали стародавні калькулюванням.  

Визначимо найудаліше трактування поняття калькулювання 
та калькуляції.  

Калькулювання — обчислення у грошовому вимірнику витрат 
і результатів будь-якого господарського процесу за встановлени-
ми статтями для аналізу діяльності підприємства.  

Калькуляція — форма внутрішнього документу, в якій прово-
диться калькулювання і подаються його результати.  

Чудовий бухгалтер Р.Я. Вейцман вважав, що є два види каль-
куляцій:  

калькуляція К1 — обчислення витрат, що відносяться до про-
цесу реалізації. Природно, це дозволяє виявити витрати і, в кін-
цевому рахунку, прибуток або збиток;  

калькуляція К2 — обчислення собівартості якогось окремого 
виробу або якоїсь окремої послуги. Людям зазвичай хочеться ді-
знатися, скільки коштує та чи та річ. У А.П . Чехова є оповідання, 
як батько пригощає сина чаєм і при цьому розповідає, у скільки 
йому обходиться один стакан чаю. Виробник-батько вважає себе 
хорошим господарником , дбайливим людиною, але син не цінує 
батьківській калькуляції. 
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ІЛ 3. Етапи калькулювання собівартості продукції 
 

Етапи калькулювання собівартості продукції 
 

 

І етап. Розрахунок собівартості всієї випущеної продукції 

 

ІІ етап. Розрахунок фактичної собівартості по 

кожному виду продукції 

 

ІІІ етап. Розрахунок собівартості одиниці продукції 

 

Калькулювання у своєму розвитку пройшло ряд 

основних етапів. 
 

ІЛ 4. Етапи розвитку калькулювання 
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Сучасний стан калькулювання є незадовільним, оскільки не 
відповідає вимогам і запитам управлінського апарату. Калькуля-
ції складають лише з метою ціноутворення, тобто лише для ви-
значення відпускної ціни на продукцію. Цим самим апарат 
управління позбавлений важливої інформації про рівень вироб-
ничих витрат у розрахунку на окремі види продукції.  

Калькулювання потрібне для вирішення таких економічних 
завдань: 

 обґрунтування цін на вироби. 
 обчислення рентабельності виробництва. 
 аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних 

підприємствах. 
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Незалежно від конкретних особливостей виробництва і про-
дукції калькулювання передбачає розв’язування таких методич-
них завдань: визначення об’єкта калькулювання і вибір кальку-
ляційних одиниць, визначення калькуляційних статей витрат і 
методики їх обчислення.  

Об’єкт калькулювання — це та продукція чи роботи (послу-
ги), собівартість яких обчислюється. До об’єктів калькулювання 
на підприємстві належать: основна, допоміжна продукція, послу-
ги та роботи. Головний об’єкт калькулювання — готові вироби.  

Для кожного об’єкта калькулювання обирається калькуляційна 

одиниця — одиниця його кількісного виміру. 
 

ІЛ 5. Методи калькулювання виробничих витрат  
У вітчизняній і зарубіжній практиці утворилися і використо-

вуються на практиці більше десятка методів калькулювання та 
обліку витрат. 
 

Метод 

Коротка характеристика методу 
калькулювання  

  

Позамовний Застосовується при різноманітній діяльності підприємства. Витрати 
метод «збираються» за конкретними замовленнями, партіями або догово- 

 рами, що відрізняються один від одного 
  

Попередільний Застосовується при масовому виробництві однорідної продукції. 
метод Середні витрати на одиницю продукції визначаються діленням за- 

 гальної суми витрат на кількість вробленої продукції 
  

Нормативний Витрати обліковуються за встановленими нормативами, а собівар- 
метод тість продукції калькулюється ще на стадії планування виробницт- 

 ва. Метод дозволяє вести точний аналітичний облік і за відхилен- 
 нями фактичних витрат від нормативних контролювати загальну 

 собівартість продукції 
  

Фактичний «Збирається» сума фактично понесених витрат 

метод  
  

Змішаний Прямі витрати обліковують за фактичними даними, а накладні — за 

метод середнім коефіцієнтом розподілу. 
  

Метод «директ Витрати поділяються щодо обсягу виробництва на постійні та змін- 
—костінг» ні,  а до собівартості виробленої продукції включаються тільки 

 змінні виробничі витрати. Застосовуються на підприємствах заліз- 

 ничного транспорту, у масложировому виробництві 
  

Метод Планові витрати обліковуються на підставі системи існуючих стан- 
«стандарт — дартів. Аналітичний облік витрат за об’єктами не передбачається 

костінг»  
  

Метод Загальні виробничі витрати відносяться на собівартість виробленої 
«поглинутих» продукції та пропорційно розподіляються між реалізованою проду- 

витрат кцією та продукцією, яка поки що перебуває на складі підприємства 
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Кожен з методів має низку як переваг , так і недоліків, тому 
кожне підприємства повинно самостійно підходити до вибору 
методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, 
який найповніше задовольняв би функціонування підприємства.  

Факторами, що спонукають до вибору того чи того методу об-
ліку витрат, є: 

— організаційна структура управління виробництвом; 
— тип виробництва, його складність, характер технологічного 

процессу; 
— номенклатура продукції, що випускається; 
— тривалість виробничого циклу; 
— наявність незавершенного виробництва. 
Враховуючи дані фактори, підприємство обирає найоптима-

льніший метод, специфіка та особливості якого відображаються в 
послідовності процесів обліку витрат виробництва та формуван-
ня собівартості готової продукції. 

Калькуляція собівартості 
Калькуляція собівартості — це метод підрахунку того, у що об-

ходиться вирообництво та продаж кожного виду товару або послу-
ги, що надається. Багато компаній, на жаль, не знають своїх витрат і 
з цієї причини не можуть правильно розрахувати собівартість. 

Розрізняють такі види калькуляції:  
 планові (собівартість визначається шляхом розрахунку ви-

трат за окремими статтями); 
 кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та пос-

луг для розрахунку відпускних цін); 
 нормативні (складають на основі існуючих норм викорис-

тання засобів виробництва та робочого часу).  
Калькуляції, що складаються за даними бухгалтерського облі-

ку, відображають фактичні витрати, називають звітними.  
Орієнтовна номенклатура калькуляційних статей витрат 

для більшості підприємств різних галузей виглядатиме так 
 сировина і матеріали (не враховуючи зворотних відходів); 
 паливо і енергія на технологічні цілі; 
 основна заробітна платня виробничих робітників; 
 додаткова заробітна плата виробничих робітників; 
 відрахування на соціальні заходи виробничих робітників; 
 утримання та експлуатація машин і устаткування; 
 загальновиробничі витрати; 
 загальногосподарські витрати; 
 підготовка та освоєння виробництва; 
 позавиробничівитрати; 
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Перші сім статей витрат утворюють цехову собівартість, 
дев’ята — виробничу. Усі ж статті разом утворюють повну собі- 
вартість. 

Такий перелік може бути ширшим і деталізованішим чи вуж-
чим, що залежить від галузі промислового виробництва та його 
специфіки. 
 

ІЛ 6. Типовий бланк калькуляції 
 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ  
(визначення ціни) 

 

______________________________________________ 
 

(повне найменування продукції, виробу) 

 

Калькуляційна одиниця ___________________ 
 

Шифр 
Найменування статей калькуляції 

Сума 

рядка 
  

на одиницю на випуск  

  
    

01 Сировина та основні матеріали   
    

02 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,   

роботи і послуги виробничого характеру сторонніх пі-   

 дприємств і організацій   
    

03 Паливо й енергія на технологічні цілі   
    

04 Зворотні відходи (вираховуються)   
    

05 Основна заробітна плата основних робітників   
    

06 Додаткова заробітна плата основних робітників   
    

07 Відрахування на соціальне страхування   
    

08 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування   
    

09 Загальновиробничі витрати   
    

10 Втрати від браку   
    

11 Інші виробничі витрати   
    

12 Попутна продукція (вираховується)   
    

13 Виробнича собівартість   
    

14 Адміністративні витрати   
    

15 Витрати на збут продукції   
    

16 Повна собівартість   
    

17 Прибуток у ціні   
    

18 Ціна виробника   
    

19 ПДВ   
    

20 Гуртова відпускна ціна   
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РЛ 2. Кейс. Гончарна майстерня  
Гончарна майстерня «Кераміка» випускає горнята для чаю. 

Вони не знають своїх витрат, і це їх зовсім не турбує, тому що 
вони хочуть продавати якомога більше своєї продукції і за 
цінами нижчими, ніж у їхніх конкурентів. Більшість гончарних 
майсте-рень продають горнята для чаю за ціною 210 у.н.о., у той 
час як «Кераміка» продає свою продукцію за ціною 180 у.н.о. 
 

Завдання  
 Як гончарна майстерня «Кераміка» встановлює ціну на свої 

горнята для чаю?  
 Чи є проблеми у встановленні ціни на горнята для чаю у май-

стерні «Кераміка»? Будь ласка, поясніть, чому є або чому немає. 

 

РЛПР 1 до РЛ 2. Приклади відповідей  
 Гончарна майстерня «Кераміка» не веде обліку своїх витрат 

на виробництво чайних горнят. 
 Так, у гончарної майстерні є проблема у встановленні ціни на 

горнята для чаю. Вони встановлюють ціни на свої товари, ни-жчі 
за ціни інших гончарних майстерень. Вони не знають, наскі-льки 
їхні загальні витрати на виробництво горнят більші, ніж  
встановлена ними ціна у 180 у.н.о. Гончарна майстерня «Керамі-
ка» не знає, наскільки прибуткове чи збиткове для них виробниц-
тво горнят для чаю. 

 

РЛ 3. Кейс. Підприємство з обробки металу 
Покупець запросив оферту на п’ять дверних рам. Матеріал на 

одну дверну раму обходиться компанії у 6500 у.н .о. Вони вирі-
шили встановити ціну 7000 у.н.о. за кожну готову раму. Це від-
носно низька ціна, але водночас вона вища за ціну на матеріал, 
тому компанія сподівається на отримання прибутку. 
 

Завдання 
 Як підприємство з обробки металу встановлює ціну на рами 

для дверей? 
 Чи є проблеми у встановленні ціни на рами для дверей у 

компанії з обробки металу? Будь ласка, поясніть, чому є або чому 
немає. 
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1. При встановленні ціни підприємство з обробки металу ви-
ходить з того, що ціна на сировину для виробництва дверних рам 
6500 у.н.о. Вони додають ще 500 у.н.о. і встановлюють ціну у 
7000 у.н.о. 

РЛПР 2 до РЛ3. Приклади відповідей 
2. Так, на підприємстві існує проблема, пов’язана зі встанов-

ленням ціни на дверні рами. Вони знають прямі матеріальні ви-
трати на виготовлення дверних рам. І думають , що додавши 500 
у.н.о. до вартості сировини, вони отримають прибуток. Однак 
компанія забула про існування інших витрат, таких, наприклад, 
як: витрати на оплату праці робочих, зайнятих у виробництві 
дверних рам; інші витрати, пов’язані з функціонуванням вироб-
ництва, орендою будівель і споруд, транспортом та ін. Підприєм-
ство з обробки металу не знає, наскільки прибуткове чи збиткове 
для них виробництво дверних рам при встановленій ціні у 7000 
у.н.о. 
 
 

РЛ 4. Практичне завдання Постановка завдання. Скласти 
калькуляцію виробу і визна- 

чити гуртову відпускну ціну виробника. 
Опис ситуації. На підприємстві виготовляється корпус редук-

тора. На виготовлення одного корпусу витрачається 50 кг сталі 
вартістю 1400 грн за тонну. Відходи складають 20 % і реалізу-
ються за ціною 400 грн за тонну. Корпус виготовляють у двох 
цехах: ливарному і механічному. Основна заробітна плата в ли-
варному цеху складає 3 грн 20 коп., у механічному — 2,80 грн. 
Додаткова заробітна плата складає 20 % основної заробітної пла-
ти. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування ливарного 
цеху — 240 %, механічного — 140 %. Загальновиробничі витрати 
складають 80 %. Запланована рентабельність складає 15 %. Став-
ка ЄСВ відповідно до класу професійного ризику виробництва — 
37,6 %. Скласти калькуляцію виробу і визначити гуртову відпус-
кну ціну виробника. 
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РЛПР 3 до РЛ4. Розв’язання 
 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
(визначення ціни) 

_________корпус редуктора_____________________________ 
 

(повне найменування продукції, виробу) 
 

Калькуляційна одиниця шт. 
 

Шифр 

Найменування статей калькуляції 

Сума на 

Алгоритм розрахунку одиницю, 
рядка  грн  

   

    

1 Сировина та основні матеріали 70,00 0,05 х 1400 

 Купівельні   напівфабрикати   та   

 комплектуючі вироби, роботи і по-   

2 

слуги виробничого характеру сто- 

0,00 

 

ронніх підприємств і організацій  

3 Паливо й енергія на технологічні цілі 0,00  

4 Зворотні відходи (вираховуються) -4,00 0,05 х 0,2 х 400 

5 

Основна заробітна плата основних 

6,00 3,2 + 2,8 робітників 

6 

Додаткова заробітна плата основ- 

1,20 6 х 0,2 них робітників 

7 

Відрахування на соціальне страху- 

2,71 0,376 вання 

8 

Витрати на утримання та експлуа- 

11,60 

3,2 х 240 % + 2.8 х 

тацію устаткування 140 % 

9 Загальновиробничі витрати 4.80 6 х 80 % / 100 % 

10 Втрати від браку 0,00  

11 Інші виробничі витрати 0,00  

12 Попутна продукція (вираховується) 0.00  

13 Виробнича собівартість 92,31 

70 – 4 + 6 + 1,2 + 

2,71 + 11,6 + 4,8 

14 Адміністративні витрати 0,00  

15 Витрати на збут продукції 0.00  

16 Повна собівартість 92,31  

17 Прибуток в ціні 13,85 92,31 х 15 % / 100 % 

18 Ціна виробника 106,15 92,31 + 13,85 

19 ПДВ 21,23 106,15 х 20% / 100 % 

20 Гуртова відпускна ціна 127,38 106,15 + 21,23 
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РЛ 5. Домашнє завдання Постановка завдання. Дати 
письмові відповіді на питання: 
 Чим відрізняється кошторис виробництва від калькуляції? 
 Провести порівняльну характеристику методів калькулю- 

вання і дійти висновку щодо найефективнішого методу при про-

веденні калькулювання собівартості. 
 

Література 
 Вороная Н., Свіріденко А., Войтенко Т. Калькулювання собівар- 

тості // Податки та бухгалтерський облік. — 2010. — № 7. 
 Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 №5007-VІ 

із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
htpp:/zakon.rada.gov.ua. 

 Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: Навчальний посібник. — К.: 
Центр учбової літератури, 2012. — 480с .  

 Оксанич О.Е., Волкова І.А., Миронова О.О. Калькуляція собівар- 
тості продукції, робіт та послуг: Навчальний посібник. — К.: Центр уч-
бової літератури, 2013. — 326 с.  

5. П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати»: Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.1999 №318. 

 Павлюк І. Первісні проблеми // Дебет-кредит. — 2003. — №10. — 
С. 40—45. 

 Філіна Г.І. Управління витратами та цінами: Навчальний посіб- 
ник. — К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2008. — 240 с. 
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6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
 
 
 

6.1. Загальні поняття бухгалтерського обліку 
 

Функції теми  
Бухгалтерський облік є невід’ємною складовою частиною го-

сподарської діяльності. Він є поєднуючою ланкою між господар-
ською діяльністю і особами, які приймають рішення, є своєрід-
ною «мовою бізнесу».  

Раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємс-
тві повинна забезпечити:  

 повсякденний контроль за наявністю, рухом і використанням за 
призначенням матеріальних, трудових і грошових ресурсів;

 використання облікових даних для виявлення та мобілізації 
резервів господарського зростання, для успішного виконання го-
сподарських планів і дотримання режиму економії;  

 застосування найдосконаліших засобів обчислювальної те-
хніки, раціональне побудова облікових документів і регістрів;

 чітке функціонування самого облікового апарату, ритміч-

ність і оперативність його роботи.
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
— основи створення та реєстрації підприємства; 
— фази відтворення продукту; 
— суть термінів «виробничі сили», «ресурси», «ціна», «то-

вар», «прибуток». 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 
— сутність бухгалтерського обліку та його мету; 
— роль, місце, значення бухгалтерського обліку в управлінні; 
— інформаційні потреби користувачів бухгалтерської обліко-

во-аналітичної інформації; 
уміти 
— розрізняти інформаційні потреби різних користувачів бух-

галтерської обліково-аналітичної інформації; 
— застосовувати основні законодавчі акти для правильної ор- 

ганізації бухгалтерського обліку на підприємстві. 
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Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Заходи 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 15 Обговорення теми 
Викладач, 

МР 1 
група     

     

2 20 Інформаційний блок Викладач ПП 1-5 
     

  Тестове опитування за темою 1.  
РЛ 1 

3 20 Тестові завдання для студентів. Студенти 
РЛ 3   Вирішення практичної ситуації  

    
     

4 10 Висновки Студенти  
     

5 10 Контрольні питання до теми 1 Студенти РЛ 2 
     

6 5 Підведення підсумків 
Викладач,  

група  
    
     

 80    
     

 
 

 

Коментарі до організації заняття К1. На початку заняття 
студентам пропонується переглянути 

відеоролик МР «Казка про розвиток бухгалтерського обліку». 
Студенти обговорюють ролик у відкритій бесіді.  

К2. Під час міні-лекції викладач розкриває питання про необ-
хідність бухгалтерського обліку, користувачів бухгалтерської ін-
формації, функції та завдання обліку, суб’єкти обліку, об’єкти 
обліку.  

К3. Студентам пропонується самостійно визначити завдання 
бухгалтерського обліку ІЛ 4.  

К4. Теоретичні знання студентів опрацьовуються шляхом тес-
тового опитування РЛ1.  

К5. Студентам пропонується розглянути ілюстрацію «Майно 
підприємства» ІЛ 5, ІЛ 6.  

 6. З ціллю закріплення матеріалу студентам пропонується 
виконати практичне завдання РЛ 3 

 7. За результатами виконання завдання, студенти надають 

рішення та відповідають на контрольні питання РЛ 3. 
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Матеріали до заняття  
МР 1. Казка. МР4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток у вигляді файла Казка. МР 4 
 

ПП 1. Система бухгалтерського обліку 
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ПП 2. Види бухгалтерського обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 3. Об’єкти обліку 

 
Об’єкти бухгалтерського обліку 

 

Господарські засоби         Джерела засобів 
 

Оборотні    Необоротні        Власні         Залучені 

 
Процес  

виробництва 
 

Прибуток  
Процес Процес  

постачання реалізації 
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ПП 4. Завдання бухгалтерського обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 5  
Діяльність будь-якого підприємства повинна забезпечуватися 

засобами, що необхідні для задоволення його потреб.  
Сукупність засобів підприємства називають майном. 

 

ПП 6. Майно підприємства 
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РЛ 1. «Бухгалтерський облік: причини виникнення, ви-
значення, функції, вимірники». Тест 

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: 
А) фінансовий, податковий, управлінський; Б) 
оперативний, статистичний, бухгалтерський; В) 
бухгалтерський, виробничий, управлінський; Г) вірної 
відповіді немає.  
2. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірю-

вання, обробки та передачі інформації про господарюючий 
суб’єкт користувачам для прийняття управлінських рішень — це:  

А) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку; Б) 
визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі Украї-  

ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 
В) визначення завдання курсу «Теорія бухгалтерського 
обліку»; Г) немає правильної відповіді.  
 У бухгалтерському обліку використовуються такі 

вимірники: А) грошові; Б) натуральні; В) трудові; 
 
 

Г) усі визначені вище. 
 Натуральні вимірники використовуються для: 
А) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних 
цінностей; Б) розрахунку погодинної заробітної плати; В) 
складання фінансової звітності; Г) немає правильної 
відповіді.  
5. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він: 

А) суворо документальний; Б) вартісний; В) 

суцільний, безперервний; Г) усі перелічені. 

 

6. Бухгалтерський облік на підприємстві 

ведеться… А) директором; Б) бухгалтером; В) 

економістом. 
 

РЛ 2. Практичне завдання №1 «Організувати 
фірму »  

Юрій Суханов із м. Суми організував своє при-
ватне підприємство з продажу продовольчих това-
рів. На відкриття власного бізнесу Юрій отримав 
кредит у банку.  

Підприємець купив торгове обладнання за 19 000 

грн та електроні ваги за 6000 грн. 
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На 01 січня 2015 року Суханов Юрій володіє такими ціннос-
тями і капіталом:  

обладнання 25000 грн; 
інвентар 3 000 грн ; товар 
30 0000 грн ; готівка 2 
000 грн; кредити банку 
35 000 грн. 

 

Постановка завдання. Розподілити вказані цінності і капітал 

на дві колонки: Ресурси і Джерела підприємства Юрія Суханова 
 

Ресурси Сума, грн  Джерела Сума, грн 
     

1. Необоротні активи  1. Капітал  
    

Основні засоби  Статутний капітал  
     

2. Оборотні активи     
     

Інвентар  2. Кредити  
     

Товар     
     

Готівка     
    

Всього:  Всього:  
     

 

Дайте відповіді на питання. 
 Скільки власного капітала у Юрія Суханова? 
 На що витратив Юрій Суханов кредит, потриманий у банку? 
 Чому дорівнює сума ресурсів і джерел підприємства? 

 

РЛ 3. Контрольні питання 
 Назвіть принципи бухгалтерського обліку. Розкрийте їх суть. 
 Які основні завдання, функції та вимоги до бухгалтерського 

обліку?  
 Хто є користувачами бухгалтерської інформації? 
 Які є види бухгалтерського обліку? 
 Охарактеризуйте майно підприємства. 

 

Література до теми  
 Лишеленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. — К.: Центр 

учбової літератури, 2011. —669 с.  
 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для сту-

дентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Вид. 2-ге, доп. іа  
перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2014. — 640 с. 
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 Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку, — К.: Сузір’я, 
2013. 

 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / За 
ред. А.М. Коваленко. — Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.  
— Т. 1. — 656 с. 
 
 

6.2. Бухгалтерський баланс 
 

Функції теми  
Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської звітності 

про результати господарської та фінансової діяльності підприєм-
ства за певний період, основним джерелом інформації про май-
новий і фінансовий стани суб’єктів господарювання, а також ін-
формаційною базою для зовнішніх і внутрішніх користувачів. 
Він характеризується: повнотою охоплення всіх господарських 
процесів підприємства; економічно обґрунтованим групуванням 
господарських процесів; відображенням зв’язків між господарсь-
кими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків.  

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відобра-
ження господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх 
формування на звітну дату. Метою складання балансу є надання 
користувачам — юридичним і фізичним особам — повної, прав-
дивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприєм-
ства на певну дату. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  
— сутність балансового узагальнення як елемента методу бух-

галтерського обліку;  
— зміст і структуру бухгалтерського балансу; 
— призначення бухгалтерського балансу; 
— типи змін у балансі; 
уміти:  
— групувати господарські засоби за складом і розміщенням і 

джерелами формування і цільовим призначенням у розрізі статей  
 розділів бухгалтерського балансу; 

— складати бухгалтерський баланс на основі згрупованих 
об’єктів бухгалтерського обліку; 

— визначати типи змін у балансі, що відбуваються під впли-

вом господарських операцій підприємств. 
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Організація заняття 
 

№ 
Час/ 

Заходи 
Соціальна 

Засоби 
хв. форма    

     

1 10 Представлення теми Студенти 
ІЛ 1 

РЛ 1     

2 5 Обговорення теми 
Викладач,  

група 
 

    

3 10 Міні-лекція Викладач ПП 
  Інформаційний блок: 

Викладач, 
ІЛ 2 

4 15 Складові бухгалтерського балансу ІЛ 3 
студенти   

Типи змін у балансі ІЛ 4    

5 10 Тестові завдання для студентів Студенти РЛ 2 

6 15 Вирішення практичної ситуації Студенти РЛ 3 

7 10 Висновки Студенти - 

8 5 Підведення підсумків 
Викладач, 

- 
група     

 80    
 

Коментарі до організації заняття К1. На початку заняття 
студентам оголошується тема заняття. 

Студентам пропонується розглянути карикатури ІЛ 2 К2. 
Студентам запропоновано трактування бухгалтерського 

балансу вченими ІЛ 3. Ведеться обговорення.  
К3. У міні-лекції викладач розкриває питання необхідності 

складання бухгалтерського балансу, мету його складання, основ-
ні складові.  

К4. Теоретичні знання студентів опрацьовуються шляхом тес-
тового опитування РЛ1.  

К5. Наступне питання «Типи змін у балансі» розкривається за 
допомогою ілюстративного матеріалу ІЛ 5.  

К6. З ціллю закріплення матеріалу студентам пропонується 
виконати практичне завдання РЛ 2.  

К7. За результатами виконання завдання, студенти надають 

рішення та проводиться обговорення поставленої проблеми. 
 

Матеріали до заняття 

ІЛ 1  

Оперативне управління господарюючим суб’єктом вимагає дос-

товірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, 

їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове 

призначення 
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 Таку інформацію отримують за допомогою бухгалтерського балансу 
 

РЛ1. Карикатури для обговорення теми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 2. 
 

Трактування змісту поняття «Баланс» 

вітчизняними та зарубіжними вченими 
1. Н.В. Дембінський : Бухгалтерський баланс є одним з прийомів  

узагальненого відображення на певну дату (як правило , на 1 число 
місяця) в грошовій оцінці стану засобів підприємства і джерел їх 
утворення.  

 В.Г. Швець: Бухгалтерський баланс — це метод узагальнення 
даних через рахунки і подвійний запис.  

 П.И. Савичев: Бухгалтерский баланс — это отчетный доку- 
мент, отражающий в денежной оценке все виды средств, находящи-
хся в распоряжении предприятия по состоянию на определенную 
дату, в двух разрезах: по источникам получения и целевому назна-
чению средств (пассив); по составу, размещению и фактическому 
целевому использованию этих средств (актив).  

4. В.В. Сопко: Бухгалтерський баланс — це таблиця, в якій на-
ведено характеристику стану майна господарства за певними озна-
ками поділу продуктивних сил (основні засоби, матеріали, гроші 
тощо) у вартісному вираженні і характеристику того самого майна з 
власницьких відносин (скільки власних і позичених коштів вкладе-
но в господарство, господарську діяльність). Перший аспект має на-
зву «актив», другий — «пасив».  

5. Кяран Уолш: Бухгалтерський баланс — це звіт, який можна 
порівняти з двигуном певної потужності, генеруючим певний тип 
енергії у вигляді прибутку. Бухгалтерський баланс — це базовий 
документ фінансової звітності 
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ІЛ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІЛ 4. 
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РЛ 2. Тестові завдання 1. Основною інформаційною 
базою для складання балансу є 
A) актив; 
Б) пасив;  
В) первинні документи; Г) 
бухгалтерські рахунки. 
2. Баланс підприємства — це  
А) таблиця, яка складається з двох рівновеликих частин: 

акти-ву і пасиву;  
Б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;  
В) звіт про активи, зобов’язання і власний капітал. 

 
3. За якою оцінкою основні засоби включаються до валю-

ти балансу 
А) первісною вартістю; Б) 
залишковою вартістю; В) 
переоціненою вартістю? 

 
4. Вкажіть, за якою формулою схематично відображають 

важливу особливість балансу — рівність підсумку активу ба-
лансу підсумку пасиву балансу  

А) А = К + 
З; Б) К = А – 
З; В) А = К. 

 
5. У якому П(с) БО наведено зміст, загальні вимоги до ви-

значення, розкриття статей балансу  
А) П(с) БО 1; 
Б) П(с) БО 2; 
В) П(с) БО 6? 

 

6. Назвіть події, що впливають на зміни в балансі 
А) господарські операції; Б) 
господарські процеси; В) 
бухгалтерські документи. 

 

7. Стаття балансу — це 
А) підсумковий показник активу і пасиву балансу; Б) 
згрупований і узагальнений вид активів, зобов’язань, влас-  

ного капіталу; В) 

сторона балансу. 
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8. Валюта балансу — це  
А) підсумковий показник активу і пасиву балансу; 
Б) група однорідних активів або їх джерел; В) 
підсумок І розділу активу балансу. 

 
РЛ 3. Практичне завдання 
Практичне завдання №1 
Визначити типи змін у балансі під впливом господарських 

операцій 
 

№ 

Зміст господарських операцій 

Тип 

оп. змін  
   

1 За рахунок прибутку створено резервний капітал  
   

2 Оприбутковано на склад матеріали, які поступили від поста-  

 чальника  
3 Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачаль-  

 никам за паливо  
4 Прийнято до оплати рахунок постачальника за товари, що на-  

 дійшли на склад  
   

5 Видано з каси під звіт на господарські потреби  
   

6 Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва  
   

7 Із заробітної плати робітника утримано податок з доход фізи-  

 чних осіб  
   

8 Здійснено відрахування в пенсійний фонд від нарахованої за-  

 робітної плати  
   

9 Оприбуткована з виробництва на склад готова продукція 
 

 
   

10 Відвантажена зі складу готова продукція покупцю  
 

Практичне завдання №2 
На основі наведених даних визначте тип змін у балансі і скла-

діть баланс:  
а) перелік господарських операцій, що здійснив приватний пі-

дприємець Юрій Суханов із м. Суми за січень 2015 року. 
 

№ 

Зміст господарських операцій Сума, грн 

Тип 

п/п змін   
    

1. Здано на поточний рахунок підприємства готів- 1000  

 кові кошти з каси   
    

2. Зараховано відділенням банку на поточний раху- 30 000  

 нок підприємства короткострокову позику   
    

3. Куплено товар 1 600  
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б) наявність господарських активів і джерел їх утворення на 

ПП Юрія Суханова станом на 1 січня 2015 року.  
№ 

Господарські активи і джерела їх утворення Сума, грн 
п/п   

   

1. Основні засоби 28 000 
   

2. Статутний капітал 25 000 
   

3. Каса 2 000 
   

4. Позики банку 35 000 
   

5. Товар 30 000 
    

в) макет для відображення змін у балансі під впливом госпо-

дарських операцій:  

   Сума, грн  
№ 

    

Статті балансу До відображення Зміни під впли- Після відобра- 
п/п  господарської вом господар- ження господар- 

  операції ської операції ської операції 
     

 Актив    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 Баланс    

 Пасив    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 Баланс    
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Література до теми 
 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

 Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV з наступними змінами і допов-
неннями.  

 О.В. Лишеленко. Бухгалтерський облік підручник. — К.: Центр 
учбової літератури, 2011. —669 с.  

 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для сту-
дентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Вид. 2-ге, доп. іа 
перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2014. — 640 с. 

4. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку, — К.: Сузір’я,  
2013. 
 
 

 

6.3 . Подвійний запис і рахунки 

бухгалтерського обліку 

 

Функції теми  
Ведення бухгалтерського обліку полягає у письмовій фіксації 

фінансової інформації в бухгалтерських регістрах і журналах. 
При значному обсязі та розмаїтості інформації утворюється ін-
формаційний потік, який необхідно узагальнювати і системати-
зувати за різними ознаками. Це вимагає спеціального угрупован-
ня в бухгалтерському обліку усіх видів засобів, їхніх джерел і 
процесів.  

Сутність рахунків бухгалтерського обліку складається в угру-
пованні і систематизації господарських операцій за певними 
ознаками і видами господарських засобів і джерелами їхнього 
утворення. 

Навчальні цілі 
Після вивчення теми студенти будуть: 
знати: 
— основи побудови рахунків бухгалтерського обліку; 
— сутність системи рахунків і подвійного запису у бухгалтер-

ському обліку;  
— основи групування рахунків за об’єктами; 
уміти: 
— визначати вид рахунка; 
— визначати сальдо рахунка; 
— відображати на рахунках облік руху об’єктів; 
— визначати порядок відображення господарських операцій 

на рахунках обліку. 
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Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Заходи 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 15 Вступ Студенти 
РЛ 1 

ІЛ 2     
     

2 5 Інформаційний блок 
Викладач, 

ІЛ 3 
група     

     

3 20 Міні-лекція Викладач ПП 1-4 
     

4 15 Розв’язання кросворду Студенти РЛ2 
     

5 15 Вирішення практичної ситуації Студенти 
РЛ 3 

РЛ 4     
     

6 10 Висновки 
Викладач, 

- 
група     

     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. Студентам 
запропоновано карикатуру-роздум РЛ 1. Група 

залучається до обговорення. 
К2. Студенти розглядають наочні матеріали до теми ІЛ 1.  
К3. Викладач презентує новий матеріал у вигляді слайдів (мі-

ні-лекція) ПП 1-4.  
К4. Теоретичні знання студентів опрацьовуються шляхом ви-

рішення кросворду РЛ 2.  
К5. Для закріплення матеріалу студентам пропонується вирі-

шення практичного завдання РЛ 3  
К6. Результати практичного завдання опрацьовуються в групі, 

робляться висновки до виконаного завдання. 
 

Матеріали до заняття 

ПП 1  

Це цікаво Терміни «дебет» і «кредит» у початковому 

значенні, тобто в по- 
нятті «винен» і «вірити», використовували тільки на ранніх етапах 
виникнення обліку, тобто тоді, коли бухгалтерський облік охоплю-
вав торговельні операції і боргові розрахунки. У той період банкіри 
та купці за допомогою бухгалтерського обліку почади вести пись-
мовий облік розрахункових і кредитних операцій. При обліку цих 
операцій терміни «дебет» і «кредит» використовувалися у прямому 
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значенні слова, і вони полегшували практику запису операцій. Так. 
наприклад, банкір Фомін дає в борг купцю Петрову гроші в сумі 50 
мли гри, відкриває у себе для нього рахунок і записує, що Петров 
йому винен, тобто в дебет рахунку «Петров ». Якщо ж Фомін сам 
позичить гроші, скажімо у купця або банкіра Сидорова, то він відк-
риє рахунок «Сидоров» і запише, що Сидоров вручив Йому гроші, 
тобто зробить запис в кредит рахунку «Сидоров».  

Пізніше, коли бухгалтерський облік почав широко використову-
ватися для обліку наявності та руху матеріальних цінностей, засто-
совувати термін «дебет « і «кредит» у прямому значенні слова стало 
не зручно. Адже, дійсно, рахунок «Матеріали» або будь-який інший 
рахунок, на якому обліковуються матеріальні цінності, не може бу-
ти «винен» або «довіряти». Фомін, Петров і т.д., тобто фізичні осо-
би та юридичні особи можуть бути винні та можуть довіряти, а ра-
хунки, на яких обліковуються — матеріальні цінності, звичайно, не 
можуть ні вірити, ні бути винними. Тому і виникла необхідність те-
рміни «дебет» і «кредит» використовувати в дещо непрямому зна-
ченні, або в значенні умовних позначень 

 

ПП 2 
 

Кожна господарська операція охоплює два рахунки , які кореспо-
ндують між собою. Форма взаємозв’язку між двома та більше раху-
нками, які відображають окрему господарську операцію з викорис-
танням подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків 

 

ПП 3 

Це цікаво  
Дію рахунків ще в XV cт. описав францисканський монах Лука 

Пачолі таким чином: 
 Кожен рахунок поділяється на дві частини. 
 Ліва сторона рахунку носить умовну назву дебет (лат. debet — 

він винен), права — кредит (лат. credit — він вірить).  
 Кожна господарська операція записується двічі: за дебетом од-

ного рахунку та кредитом іншого (подвійний запис). Сума дебету 
дорівнює сумі кредиту, тобто вона балансується. 

4. Якщо рівновага дебетової та кредитової сум відсутня, госпо-
дарська операція відображена неправильно, а тому необхідно шукати 
помилку.  

Виходячи з основного бухгалтерського рівняння, усі рахунки 
поділяються на активні (лат. aktivus — діяльний) та пасивні 
(лат. passivus — бездіяльний) 
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ПП 4  

  Схема активних і пасивних рахунків   

Дебет Активний рахунок Кредит Дебет Пасивний рахунок Кредит 
       

Збільшення (+) Зменшення (–) Зменшення (–)  Збільшення (+) 

         
         

 

РЛ 1. 
Чому?...  

 
 
 

 

Активи = Пасиви 
 

Активи = Власний капітал + Зобов’язання 
 

Звідки: Власний капітал = Активи –Зобов’язання 
 

 

ІЛ 1 
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РЛ 2. Кросворд 
 

                   2с                      

                   а                      

                   л                      
                   

ь 

    

4а 

 

5к 

 

т 

 

и 

 

в 

   

                              

                   д        р             

 1к О 3р  е  с  п  о  н  д  е  н  ц  і  я 

       а                    д             

       х              7о     и             

       у        6д  е  б  е  т     9п       

       н              л           а       

       о        8з  в  і  т  н  і  с  т  ь 

       к        а     к           и       

                л                 в       

                и                         

                ш                         
                

10

о 

 

б 

 

о 

 

р 

 

о 

 

т 

         

                              

                к                         
                                           
По горизонталі  
1. Форма зв’язку між двома рахунками з використанням 

подвійного запису (кореспонденція)  
4. Сторона балансу підприємства, де відображаються його ресурси 

(актив) 
6. Ліва сторона бухгалтерського рахунку (дебет) 
8. Фінансова, бухгалтерська , податкова (звітність) 

10. Сума змін на рахунку за звітний період (оборот)  
По вертикалі: 
 залишок на рахунку на кінець звітного періоду (сальдо) 
 основна одиниця накопичення і зберігання інформації в обліку( 

рахунок) 
5. права сторона бухгалтерського рахунку (кредит) 
 бухгалтерський (облік) 
 кінцеве сальдо по рахунку….. (залишок) 
 сторона балансу підприємства, де відображаються джерела утво- 

рення його ресурсів (пасив) 
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РЛ 3.  
За наведеними даними скласти Журнал реєстрації господарсь-

ких операцій, визначити тип змін. Відбулись такі операції: 
 одержано в касу готівку з розрахункового рахунку — 7400 грн; 
 з каси заробітну плату працівникам — 7100 грн; 
 з розрахункового рахунку погашено короткостроковий кре-

дит — 5000 грн; 
 одержані від постачальників матеріали — 950 грн; 
 перераховано з розрахункового рахунка постачальникам за 

матеріали — 2100 грн;  
 отримано кошти в касу від підзвітної особи — 750 грн. 

 
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

№ 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція рахунків Сума,  
Тип змін 

 
    

п/п 
  

грн. 
  

Дт Кт 
  

    

      
        

1        

        

 

Література до теми 
 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та 

практика: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 
2008. –608 с.  

 Лишиленко А.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: 
Вид-во «Центр учбової літератури», 2008. — 238 с.  

 Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / О.І. Васюта-Беркут, 
Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; За заг. ред. В.Б. Захожая. — 2-ге вид., 
стереотип. —К.: МАУП, 2003. –176 с. 

4. Сайт бухгалтерского еженедельника «Дебет-Кредит». — Режим  
доступа: http://www.dtkt.com.ua 
 
 

6.4. Облік на малому підприємстві 
 

Функції теми 
В умовах ринкової економіки організацію обліку в Україні 

мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти — органі-
затори обліку на підприємстві. Облік на малих підприємствах має 
певні особливості та є важливою функцією ефективного управ-
ління малими підприємствами. Вивчення даної теми має на меті 
оволодіння системою умов та елементів побудови облікового 
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процесу малих підприємств, а також набуття практичних навичок 
своєчасного, повного, достовірного та безперервного відобра-
ження всіх фактів фінансово-господарської діяльності, які мали 
місце на підприємствах малого бізнесу.  

Задачі вивчення теми полягають у набутті студентами теоре-
тичних знань і практичних навичок щодо організації обліку та 
формування звітності на підприємствах малого бізнесу. 
 

Навчальні цілі 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть 
знати:  

нормативно-правову базу регулювання діяльності малих пі-
дприємств і суб’єктів підприємницької діяльності;  

умови застосування простої, спрощеної та загальної форм 
бухгалтерського обліку; 

нормативно-правову базу щодо особливостей формування 
звітності для суб’єктів підприємницької діяльності; 

уміти:  
формувати схеми документообігу і способи відображення 

інформації в первинних і зведених документах, регістрах синте-
тичного і аналітичного обліку;  

складати бухгалтерські записи з використанням спрощеного 
Плану рахунків; формувати доходи і витрати суб’єктів малого 

підприємниц-  
тва; пропонувати ефективні заходи господарювання на основі ін-

формації про результати діяльності малого підприємства. 

 

Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Заходи 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Вступ 
Викладач, 

РЛ 1 
студенти     

     

2 20 Міні-лекція Викладач ПП слайди 1-3 
     

3 15 Інформаційний блок 
Викладач, ІЛ 1 

студенти РЛ 2    
     

7 25 Вирішення практичної ситуації Студенти РЛ 3 
     

9 10 Підведення підсумків 
Викладач, 

РЛ 4 
група     

     

 80    
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Коментарі до організації заняття К1. Студентам 
запропоновано розглянути карикатуру. Група 

залучається до обговорення необхідності вивчення теми РЛ 1. 
К2. Під час міні-лекції викладач пояснює студентам особли-  

вості обліку формування звітності малого підприємництва ПП 
слайди 1—3.  

К3. Після прослуханого матеріалу студенти мають відповісти 
на питання «Для чого потрібна спрощена система оподаткуван-
ня?» РЛ 2.  

К4. Викладач пропонує студентам ілюстраційний матеріал для 
подальшого вивчення теми ІЛ 1, ІЛ 2.  

К5. На основі розглянутого матеріалу студентам пропонується 
самостійно опрацювати проблемну ситуацію РЛ 3. Обговорення 
результатів її вирішення.  

К6. Наприкінці заняття перевіряються засвоєні знання студен-

тів за допомогою експрес-питань РЛ 4. 
 
 
 

Матеріали до заняття 
 

 1 
 

 Необхідність запровадження спрощеної 
системи оподаткування суб'єктів  
оподаткування. 

 
Підприємництво – це самостійна, систематична 

господарська діяльність юридичних осіб – суб’єктів 
господарювання будь-якої форми власності та фізичних 
осіб - підприємців, яка проводиться на власний ризик з 
метою отримання прибутку. 

 
Суб’єкти господарювання залежно від кількості 

працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік 
можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у 
тому числі до суб’єктів мікропідприємництва (табл. 1), 
середнього або великого підприємництва. 
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ПП 2 
 

• Таблиця 1 

 
• Характеристика суб’єктів мікропідприємництва і суб’єктів малого підприємництва  

Суб’єкти  Ознаки класифікації 

господарюван    

ня    

при сплаті категорія Середня Річний дохід від будь- 

єдиного  кількість якої діяльності 

податку  працівників за  

  календарний рік  

 Фізичні особи-   

 підприємці   

Суб’єкти юридичні особи - не перевищує 10 не перевищує суму, 

мікропідприєм суб’єкти осіб еквівалентну 2 млн. 

ництва господарювання  євро за середньорічним 

   курсом НБУ 

 Фізичні особи-   

 підприємці   

Суб’єкти юридичні особи - не перевищує 50 не перевищує суму, 

малого суб’єкти осіб еквівалентну 10 млн. 

підприємницт господарювання  євро за середньорічним 

ва   курсом НБУ 

 
 
 
 

 

ПП 3 

 
Суб’єкти мікро та малого підприємництва можуть 

обрати спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності. 

 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності  

– це особливий механізм справляння податків і зборів, 

що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, 

на сплату єдиного податку з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності. 
 

Єдиний податок — місцевий податок, що стягується в  
Україні з підприємств і фізичних осіб — суб'єктів 
підприємницької діяльності, які обрали спрощену 
систему оподаткування.  

Нарахування та сплата єдиного податку 

регламентовано розділом XIV, глава 1  
Податкового кодексу України 
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РЛ 1. Карикатура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІЛ 1. Спрощена форма обліку  
Організація обліку на малому підприємстві, як і на будь-якому 

іншому , вимагає налагодження чіткої системи бухгалтерського 
обліку, контролю і звітності. Проте малі форми господарювання 
обумовлюють і ряд специфічних особливостей у застосуванні ме-
тодів і прийомів бухгалтерського обліку. 

 

ІЛ 3. Спрощений План рахунків 
Наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186 затвердже-

но План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і 
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, так 
званий спрощений План рахунків.  

Спрощений План рахунків можуть застосовувати, зокрема, 
суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи, які ви-
знані згідно з чинним законодавством суб’єктами малого підпри-
ємництва і складають фінансову звітність відповідно до поло-
жень П(С)БО 25. 
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РЛ 2 

 ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА  
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, 

ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ? 
1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
4.___________________________________ 

5.___________________________________ 
 
 

РЛ 3. Практичне завдання 
Постановка завдання 
— скласти кошторис доходів і витрат на рік і вступний ба-

ланс;  
— визначити кореспонденцію рахунків і бухгалтерських до-

кументів з оформлення господарських операцій; 
— провести різницю на синтетичні рахунки; 
— скласти баланс на кінець звітного періоду. 
Довідкова інформація 
— звітність по відвантаженню; 
— спрощена система обліку; 
— спрощена система оподаткування. 

 
ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗА МІСЯЦЬ 

 

п/п Зміст господарської операції Сума Д К 
     

 Нараховано засновницькі внески в Статутний капітал: 
100000 

  

 - Ємельянов Н.І.   

1. - Кравцов Є.Г. 100000   

 - Феоктистов М.В. 200000   

 Разом 400000   
     

2. 
Внесений Статутний капітал на розрахунковий рахунок від 

400 000 
  

засновників   
    
     

 Оренда приміщень для кабінету юридичних послуг на 1 рік 600000   

3. 10 кв.м. по 50,0 тис. за 1 кв. м нарахована і перерахована 50000   

 орендодавцям за 1 місяць 50000   
     

4. Отримано кредит на поповнення основних засобів 2000000   
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Закінчення табл. 
 

п/п Зміст господарської операції Сума Д К 
     

 Проведені закупівлі у постачальника обладнання (з ПДВ): 
341600 

  
 - офісні столи (3 шт.)   

5. 
- офісні стільці (3 шт.) 70 000   

- персональні комп’ютери (3 шт.) 30 000   

 - принтер (3 шт.) 105 000   

 - офісні шафи (5 шт.) 34 000   

 - ПДВ ?   
     

6. Основні засоби введені в експлуатацію    
     

7. 
Нараховано постачальнику «Офісна планета» за канцелярсь- 

230000 
  

кі товари (з ПДВ)   

? 
  

 ПДВ   
    
     

8. 
Нарахована зарплата працівникам 5 чоловік 90000   

Клас ризику 20 ?   
   
     

9. Здійснити утримання із заробітної плати ?   
     

10. Перерахована зарплата на банківські карточки працівників ?   
     

11. Списані витратні матеріали на послуги юридичного кабінету 1500   
     

12. 
Нарахована амортизація за лінійним методом 10 % від вар- 

4 750 
  

тості основних засобів термін корисного використання 10 за   

 місяць    
     

13. Списані витрати на відрядження з навчання 
11200   

10 000   
    
     

14. Перераховано контрагенту за навчання м. Рівне 10 000   
     

15. Оплачені витрати на відрядження Ємельянової Н.І. 11 200   
     

16. 
Надійшла до каси юридичної кабінету виручка за місяць 536000   

ПДВ ?   
   
     

17. Списані фактичні витрати послуг на реалізацію 20480   
     

18. 
Фінансовий результат від діяльності клініки за місяць склав 

? 
  

(розрахунок)   
    
     

19. Податок на прибуток 20 % (розрахунок) ?   
     

 

РЛ 4. Питання для самоконтролю 
 Які особливості організації та ведення обліку в суб’єктів 

малого підприємництва і суб’єктів малого бізнесу? 
 Як відрізняються вимоги користувачів інформації залежно від 

типу економічної системи? 
 Що є метою організації бухгалтерського обліку? 
 Які особливості формування облікової політики на підприємстві? 
 З яких рівнів складається облікова політика підприємства? 
 Яким документом і в якому порядку оформлюється зміст 

облікової політики підприємства? 
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 Які переваги і недоліки застосування спрощеного плану ра-
хунків бухгалтерського обліку? 

 Які форми бухгалтерського обліку можуть застосовуватись на 

малих підприємствах? 
 

Література до теми 
 Податковий кодекс України. 
 Свідерський Є.І., Свідерський Д.Є. Облік діяльності суб’єктів ма- 

лого підприємництва: Навч. Посібник. — К.: КНЕУ, 2008. — 472 с. 
 Мякота В., Бойцова М., Кузнецов В. Бухгалтерсьуий облік на ма- 

лих підприємствах. — 5-те вид., перероб. і доп. — Харків : Фактор, 
2011. — 368 с. 

 Мачуський В.В., Ієрусалімова І.О. Правове середовище малого бізне-су: 
Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 118 с. 

 Хом’як Р.Л. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: 
Навчальний посібник. — Львів: Магнолія, 2012. — 253 с. 
 

6.5. Оподаткування малого підприємства 
 

Функції теми  
Розвиток економіки України залежить від активності малого 

підприємництва. У більшості країн світу йому належить значне 
місце в загальній сумі валового національного продукту, вироб-
ництві товарів і продуктів, наданні послуг, що дає змогу повніше 
задовольняти попит у товарах, збільшувати зайнятість населення, 
надходження грошових ресурсів до бюджету за рахунок сплати 
податків. Але розвитку малого підприємництва заважають цілий 
ряд економічних та організаційних перешкод, де особливу роль 
відіграє механізм його оподаткування. Введення в Україні спро-
щеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва 
вже забезпечило необхідні зрушення в їх розвитку.  

Спрощену систему оподаткування в Україні значно змінено з січ-
ня 2015 року. Зміни торкнулися аспектів, пов’язаних з оподаткуван-
нях шести груп суб’єктів підприємницької діяльності, які працювали 
за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. Тому 
до-слідження умов та особливостей застосування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності в сучасних умовах є актуальним. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти: 
— знають теоретичні основи елементів податкової системи; 
— знають порядок нарахування і сплати податків та зборів до 

бюджету; 

 

229 



— знають діючі методи контролю за правильністю обчислен-
ня податків; 

— мають навички роботи з первинною документацією для по-

датків та складання податкової звітності. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення теми студенти будуть 
знати  
— категоріальний апарат оподаткування суб’єктів малого під-

приємництва; 
— сутність загальної і спрощеної системи оподаткування; 
— порядок переходу на спрощену систему оподаткування; 
— порядок здійснення підприємницької діяльності фізичними 

особами — суб’єктами підприємницької діяльності — за різними 
системами оподаткування;  

— особливості узагальнення облікових даних і складання бух-
галтерської й податкової звітності суб’єкта малого бізнесу; 

уміти 
— використовувати законодавчі й нормативні акти, що регла- 

ментують діяльність суб’єктів малого підприємництва в Україні;  
— здійснювати розрахунки єдиного податку, ЄСВ, ПДФО 

приватного підприємця, нарахувань і утримань із заробітної пла-
ти найманих працівників; 

— складати податкову декларацію про майновий стан та до-
ходи і податкову декларацію платника єдиного податку — фізич- 
ної особи — підприємця;  

— складати податкову звітність малого підприємства. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, хв Заходи Соціальна форма Засоби 
     

1 10 Обговорення теми Викладач, студенти 
ІЛ 1 

МР 4     

2 15 Інформаційний блок Викладач, студенти 
ІЛ 2 
ІЛ 3 

    ІЛ 4 

3 15 Вирішення практичної ситуації Студенти РЛ 2 

4 5 Висновки Викладач, студенти - 

5 15 Експрес-опитування Студенти 
РЛ 1 

РЛ 3     

6 5 Висновки Викладач, група - 

7 10 Вирішення кросворду Студенти РЛ 4, РЛПР 1. 

8 5 Підведення підсумків Викладач, група - 

 80    
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Коментарі до організації заняття К1. На початку заняття 
студентам пропонується прокоменту- 

вати ілюстрований матеріал ІЛ 1. 
К2. Як вступ до нової теми, студенти переглядають відеоро-

лик МР4 «Принц Персії. Оподаткування малого бізнесу». Студе-
нти обговорюють ролик у відкритій бесіді.  

К3. Викладач подає новий матеріал, використовуючи ІЛ 2, 
ІЛ3, ІЛ 4.  

К4. Студентам самостійно пропонується визначити позитивні 
та негативні сторони спрощеної системи оподаткування РЛ 1.  

К5. З ціллю закріплення матеріалу студентам пропонується 
виконати ситуаційні завдання РЛ 2 та відповісти на експрес-
питання РЛ.  

К6. Для закріплення нового матеріалу, студентам пропонуєть-

ся вирішити кроссворд. 
 
 
 

Матеріали до заняття 
 
 

МР 4. Оподаткування малого бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток у вигляді файла Принц Персии. МР 4 
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ІЛ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІЛ 2. Газетна стаття 
 

Оподаткування малого бізнесу в Україні 
 

 
Сьогодні в Україні підприємства малого бізнесу покликані не 

тільки виступати елементом структурної перебудови регіональної 
економіки, але й сприяти підвищенню доходів місцевих бюджетів. 
Основним фінансовим інструментом, що регулює взаємовідносини 
малого бізнесу з державою, залишається його оподаткування — за-
конодавчо врегульований процес встановлення, стягнення податків, 
визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати 
для підприємств з певними параметрами:чисельність працюючих, 
обсяг валового доходу від реалізації, вид податкового режиму — за-
гальний чи спеціальний (спрощений).Саме спеціальний податковий 
режим спрямований на стимулювання малого підприємництва, а йо-
го система припускає тільки один вид податку: єдиний податок, який 
сплачується до місцевого бюджету. Незалежно від цього підприємці 
платять єдиний соціальний внесок, що зараховується на рахунки ор-
ганів Пенсійного фонду України.  

Для оподаткування суб’єктів малого бізнесу важливо сформулю-
вати головні принципів оподаткування, адже від успішної роботи пі-
дприємців значною мірою залежить економічний потенціал країни, 
соціальна стабільність у суспільстві, підвищення рівня добробуту 
малозабезпечених верств населення.  

В Україні принципи оподаткування — це універсальні категорії, 
дія яких проявляється в усіх інститутах податкового права: в системі 
податків і зборів, їх встановленні і введенні, виконанні податкового 
зобов’язання, правовому статусі учасників податкових правовід- 
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носин, механізмі податкового контролю і відповідальності, оскар-
женні. В цьому полягає базовий характер будь-якого принципу — 
закласти правовий «фундамент» відокремленої групи норм, не зли-
ваючись з ними по змісту.  

Податкове законодавство України ґрунтується на принципах : за-
гальність оподаткування; рівність усіх платників перед законом, не-
допущення будь-яких проявів податкової дискримінації; фіскальна 
достатність — встановлення податків і зборів з урахуванням необ-
хідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надхо-
дженнями; соціальна справедливість; економічність і нейтральність 
оподаткування; стабільність, рівномірність і зручність сплати тощо.  

Після прийняття Податкового кодексу спрощена система звітнос-
ті надає суб’єкту малого підприємництва низку переваг, таких як: 
спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фі-
нансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку; замість різноманітних форм податкової звітно-
сті за податками та зборами, які заміщуються єдиним податком, за-
повнюється одна форма звітності; значно спрощуються розрахунки, 
пов’язані з визначенням сум податків. Проте, поряд з перевагами 
спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, 
існують і певні вади, що стримують розвиток малого підприєм-
ництва в Україні, зокрема: обмеження обсягів виручки суб’єктів ма-
лого бізнесу, які дають право використовувати спрощену систему 
оподаткування; підприємство може перейти на спрощену систему 
оподаткування зареєструвавшись платником єдиного податку, якщо 
виконується низка вимог, визначених законодавством; суми єдиного 
податку фізичної особи-платника податку сплачуються авансом за 
звітний період (квартал).  

Для перспективного розвитку оподаткування малого бізнесу мо-
жна використати зарубіжний досвід, зокрема країн Європейського 
Союзу, де спрощені системи оподаткування суб’єктів малого підпри-
ємництва набули поширення в інших формах державної підтримки, а 
саме: звільнення окремих видів підприємств від необхідності веден-
ня звітності про результати господарської діяльності та запроваджен-
ня спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності; запрова-
дження спеціальних режимів оподаткування податком на додану ва-
ртість деяких видів операцій, характерних для фермерських госпо-
дарств і сільськогосподарських кооперативів та ін.  

Такі підходи передбачають здатність через механізм малого біз-
несу у повній мірі вирішувати проблеми зайнятості населення, ско-
рочувати рівень безробіття, створювати нові робочі місця та задово-
льняти пропозицію на ринку праці, особливо в умовах дефіциту 
робочих місць і фінансової кризи. 
 

Дуб К.Ю. 
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ІЛ 3 
 
 

 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — 
особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює 
заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених ПКУ, на 
сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку 
та звітності.  

Юридична особа чи фізична особа –підприємець може самос-
тійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа ві-
дповідає вимогам і реєструється платником єдиного податку у від-
повідному порядку 

 

ІЛ 4. Основні позиції для платників єдиного податку I-III 

групи 
 

 І група ІІ група ІІІ група 
    

Обсяг річного 

300 тис. грн 1,5 млн. грн 20 млн. грн 
доходу    

    

Наймані особи 0 Від 0 до 10 Немає значення 
    

 
– роздрібний 

– послуги, в т.ч. побутові,  
 

платникам єдиного пода- 
 

 продаж товарів з  

ВИДИ ДІЯ- торговельних тку та/або населенню;  

– виробництво та/або Немає значення 
ЛЬНОСТІ місць на ринках; 

продаж товарів;  

 – побутові послу-  

 – діяльність у сфері рес-  

 

ги населенню 
 

 торанного господарства  
   
    

ПДВ 
Не є платником 

Не є платником податку 
Можуть добровіль- 
но зареєструватися 

податку   платниками ПДВ    
    

СТАВКИ 
до 10 % МЗП: 

до 20 % МЗП: 2 % доходу + ПДВ; 
до 121,8 грн 

до 234, грн (з 01.01.2015 р.) 4 % доходу  (з 01.01.2015 р.)    
    

  Обов’язкове застосу- Обов’язкове застосу- 
  вання з 01.01.2016р., вання з 01.07.2015 р., 
  крім провадження дія- крім фізичних осіб- 
  льності на ринках, при підприємців, які 

РРО 
Не застосову- 

продажу товарів дрібно здійснюють діяль- 
роздрібної торговельної ність на ринках, при 

ються  мережі через засоби пе- продажу товарів дрі- 
  

  ресувної мережі бно роздрібної тор- 
   говельної мережі че- 
   рез засоби 

   пересувної мережі 
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РЛ 1. Практичне завдання 
 

 Позитивні моменти спрощеної Негативні моменти спрощеної 

 системи оподаткування системи оподаткування 
   

 1. 1. 

 2. 2. 

 3. 3. 

 …….. ……. 
   

 
РЛ 2. Ситуаційні завдання 
Ситуаційне завдання 1 
Фізична особа — платник єдиного податку 1 групи за звітний 

місяць мала такі показники діяльності:  
виручка від реалізації — 2000 грн; 
витрати — 1100 грн ; чистий 
дохід — 900 грн.  
Визначити розмір єдиного податку за звітний місяць. 
Ситуаційне завдання 2. Фізична особа — платник єдиного  

податку ІІІ групи, неплатник ПДВ. Основний вид діяльності: на-
дання транспортно-експедиторських послуг. За 3 квартал 2014 
року має такі показники діяльності: 

— отримано транспортно-експедиторських послуг на суму 
775 000 грн; 

— надано  транспортно-експедиторських  послуг  на  суму 
 000 грн; 

— отримано проценти по депозитному договору на суму 3 450 
грн.  

Розрахувати суму єдиного податку за 3 квартал 2014 року, що 
підлягає сплаті в бюджет і зазначити строки декларування та 
сплати єдиного податку до бюджету.  

Ситуаційне завдання 3. Юридична особа — платник єдиного 
податку І групи, платник ПДВ у 2 кварталі 2014 року мало такі 
показники діяльності: 

— дохід від реалізації продукції — 2,700 млн грн (з ПДВ); 
— вартість безоплатно одержаних товарів — 0,455 млн грн.; 
— кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної 

давності — 0,275 млн грн. 
Розрахувати суму єдиного податку за 2 квартал 2014 року, що 

підлягає сплаті в бюджет і зазначити строки подачі декларації і  
строки розрахунків з бюджетом по єдиному податку. 
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РЛ 3. Експрес-питання до теми 
 Хто може стати платником єдиного податку? 
 Хто не може працювати на єдиному податку? 
 Від яких податків і зборів звільнено суб’єкта спрощеної си- 

стеми оподаткування? 
 Назвіть об’єкт оподаткування єдиним податком. 
 Назвіть ставки єдиного податку. 
 Що є податковим періодом для суб’єктів спрощеної систе-ми 

оподаткування? 
 Яку звітність складають суб’єкти спрощеної системи оподат-  

кування та яка періодичність її подання до податкової інспекції? 

8) Які терміни сплати єдиного податку до бюджету? 
 

РЛ 4. Кросворд 
 

1 3 

 
 
 
 
 
 

 

8 

 

5 

 

7  
2 

 
4 6 9 10 

 

 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 

236 



Завдання до кросворду 
 

По вертикалі  
 Фізичні особи-підприємці та юридичні особи — суб’єкти 

господарювання, середня кількість працівників у яких не пере-
вищує 10 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не переви-
щує суму еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом 
НБУ.  

 Система оподаткування, обліку та звітності, при якій спра-
вляння податків і зборів замінено на сплату єдиного податку з 
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.  

3. Вид податку, який встановлюється місцевими органами 
влади та управління.  

6. Платники єдиного податку цієї групи здійснюють господар-
ську діяльність з надання послуг платникам єдиного податку.  

 Звітний податковий період для платників єдиного податку 1 
групи.  

 Платниками єдиного податку цієї групи можуть бути і фі-
зичні особи-підприємці, і юридичні особи — суб’єкти малого пі-
дприємництва. 
 

По горизонталі  
 Самостійна, систематична господарська діяльність юридич-

них осіб — суб’єктів господарювання будь-якої форми власності 
та фізичних осіб-підприємців, яка проводиться на власний ризик 
 метою отримання прибутку. 

 Місцевий податок, що стягується в Україні з підприємств і 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обра- 
ли спрощену систему оподаткування.  

 Усіх суб’єктів господарювання, які є платниками єдиного 
податку, поділено на таку кількість груп. 

 Звітним податковим періодом для юридичних осіб-платників 
єдиного податку є… 

 Група платників єдиного податку, до якої відносяться фі- 
зичні особи-підприємці, які здійснюють виключно роздрібний 

продаж товарів з торговельних місць на ринках. 
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РЛПР 1. Вирішення кросворду 
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кування / О.І. Шуляк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
www.nbuv.gov.ua/portal//soc_gum/ppei/2012_35/Sulak.pdf 
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7. МАРКЕТИНГ 
 
 
 

7 . 1 . Вступ у маркетинг 
 

Функції теми  
На сьогоднішній день маркетинг займає одну із основних по-

зицій у розвитку підприємств — це пов’язано зі збільшенням 
конкуренції на ринку товарів і послуг і сприяє постійному удо-
сконаленню і фінансуванню маркетингових інструментів з боку 
виробничих фірм , які бажають охоплювати переважну частку ри-
нку та збільшить попит на товар. Відповідно збільшення попиту в 
подальшому сприятиме збільшенню прибутків підприємств. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

суть підприємства та підприємництва; 
суть ринку та основні функції ринку;  
суть і основні функції підприємницької діяльності; 

завдання та принципи підприємницької діяльності; 

суть економіки підприємства; суть потреб; 
 

суть ринку та ринкової діяльності; 
суть ціни та ціноутворення; 

уміють:  
розрахувати точку беззбитковості. 

 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  

вплив маркетингу на підприємницьку 
діяльність; суть маркетингу; основні категорії 
маркетингу;  
суть піраміди потреб Маслоу; роль маркетингу 
у підприємницькій діяльності; 

уміти: 
використовувати отриманні знання з основ маркетингу в 

складанні бізнес-плану; 
визначати потреби та будувати індивідуальну піраміду Мас-

лоу. 
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Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 
Вступ. Карикатура 

Викладач/ РЛ 1 
  Студенти  
    
     

  Інформаційний блок   
2 15 Міні-лекція «Сучасні потреби. Пі- Викладач ІЛ 1, 

  раміда потреб Маслоу»  ІЛ 2, 

    ІЛ 3 
     

3 15 Робота з робочим листом «Кейс: Студенти РЛ 2, 

  «Моя піраміда Маслоу»  ІЛ 3 
     

4 5 Міні-лекція «Що таке маркетинг?» Викладач ІЛ 4 

5 20 Робота з робочим листом «Спільні Студенти РЛ 3, 
  та відмінні риси у визначенні по-  ІЛ 4 

  няття «маркетинг»   
     

6 8 Карикатура Студенти РЛ 4 

7 7 Висновки Викладач/ - 

   Студенти  
     

Разом 80    
 

Коментарі до організації заняття  
К1. На початку заняття студентам показується карикатура. На 

основі прямих запитань відбувається обговорення карикатури в 
аудиторії. Викладач не бере участі у дискусії і лише спостерігає.  

К2. Під час міні-лекції викладач пояснює суть основних пот-
реб людини, суть піраміди потреб Маслоу. Використовуються іл-
люстраційні матеріали.  

К3. Студенти виконують завдання і заповнюють піраміду пот-
реб Маслоу, описуючи власні потреби. Після чого студенти та 
викладач обговорюють результати.  

К4. Під час міні-лекції викладач пояснює суть маркетингу. 
Використовуються ілюстраційні матеріали.  

К5. Студенти виконують індивідуальне завдання «Спільні та 
відмінні риси у визначенні поняття «маркетинг» і заповнюють 
робочі листи. Після чого студенти та викладач обговорюють ре-
зультати.  

К6. Студентам показується карикатура. На основі прямих за-
питань відбувається обговорення карикатури в аудиторії.  

К7. У кінці заняття викладач підводить підсумки пройденої 
теми. Це відбувається усно шляхом обговорення в аудиторії. Та-
кож можливо використовувати метод бліц-опитування. 
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Матеріали до заняття 
РЛ 1. Карикатури 
Постановка задачі 
 Роздивіться уважно картинку. Що хотів передати автор? 
 Як Ви думаєте, чому покупці обирають певний товар? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Суть і роль маркетингової діяльності  
Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між 

партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення на-
селення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності 
населення діяльністю виробників і торгівлі. При цьому слід вра-
ховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має 
певну структуру, елементами якої є торговельні представники, 
посередники, бази, банки, рекламні агентства, біржі та ін. Від 
ступеня розвитку та узгодженості дій переважно залежить успіх 
зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції 
чи фінансів.  

В умовах формування ринкових відносин важливе значення 
має розвиток у підприємств активності, орієнтованої на кінце-
вого споживача товарів і послуг . Для формування запасу конку-
рентної міцності, забезпечення конкурентоспроможності това-рів 
і послуг, підприємство вирішує практичні маркетингові задачі, 
пов’язані з комплексним дослідженням ринку і економі-чної 
кон’юнктури, оцінкою науково-виробничих, ресурсних і 
експортних можливостей, а також товарної, цінової, комуніка-
ційної і збутової політики.  

Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність 
підприємства , починаючи з формування комерційної ідеї про 
можливість і доцільність створення нових перспективних і кон-
курентоспроможних технологій, товарів і послуг, і закінчуючи 
своєчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої рин-
кові можливості і не дозволяють підприємству отримати запла-
нований прибуток. 
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Кожний фахівець для того, щоб ухвалювати рішення, управ-
ляти підприємством, проводить аналіз діяльності, планує пода-
льшу роботу, визначає ефективність діяльності його компанії, а 
також повинен знати основи маркетингу, для того, щоб продук-
ція, що виготовляється, знаходила збут.  

Успіх господарюючого суб’єкта багато в чому залежить від 
того, наскільки ефективно зможе він спланувати свою діяльність. 
Конкуренція в навколишньому середовищі вимагає використову-
вання якісної інформації та маркетингового планування.  

Маркетингове планування дозволяє компанії найкращим чи-
ном використовувати ресурси, що є у неї, для досягнення поста-
влених цілей. Концепція маркетингу визначає ринково орієнто-
вану компанію як спрямовану на досягнення успіху, насампе-ред, 
у свого споживача. Для досягнення цієї мети необхідна ор-
ганізація довгострокового планування і визначення стратегічно-
го розвитку фірми. Це, на перший погляд, не зовсім маркетин-
гова проблема. Але оскільки планування залежить від стану 
середовища фірми , то маркетингове планування є ключовою то-
чкою планування.  

За сучасних умов розвитку економіки головною проблемою 
виробництва є реалізація продукції, що випускається. Звідси ос-
новоположний принцип маркетингу: «Не намагайтеся збути те, 
що вам вдалося випустити, а виробляйте те, що у вас буде купле-
но». Розвиток господарюючого суб’єкта багато в чому залежить 
від того, наскільки своєчасно можна використовувати якісну ма-
ркетингову інформацію про навколишнє середовище: ринки , фі-
рми, товари, покупців, конкурентів. Актуальною задачею є збір 
точної та детальної маркетингової інформації.  

Успіх у бізнесі — це успіх на ринку. Невиробничі труднощі 
призводять до того, що фірми виходять з бізнесу. Підприємці 
звичайно починають свою діяльність зі створення товарів і пос-
луг, але залишаються в бізнесі тільки завдяки пошуку та утри-
манню споживачів. За умов ринку показники виробництва не за-
дають зверху і навіть не обмежуються можливостями фірми — 
вони визначаються параметрами ринку, зокрема щодо просуван-
ня товару. У результаті чого початковий етап управлінського ци-
клу — планування ґрунтується на передбачуваній можливості 
збуту даного товару. Тому маркетинґ розглядають як концепцію 
ринкового управління, яка включає планування, організацію, об-
лік і контроль, мотивацію і стимулювання діяльності щодо вияв-
лення і задоволення запитів споживачів для досягнення постав-
лених цілей. В умовах формування ринкових відносин важливе 
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значення має розвиток у підприємств активності, орієнтованої на 
кінцевого споживача товарів і послуг.  

Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність 
підприємства , починаючи з формування комерційної ідеї про 
можливість і доцільність створення нових перспективних і кон-
курентоспроможних технологій, товарів і послуг, і закінчуючи 
своєчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої рин-
кові можливості і не дозволяють підприємству отримати запла-
нований прибуток.  

Кожний фахівець для того, щоб ухвалювати рішення, управ-
ляти підприємством, проводить аналіз діяльності, планує пода-
льшу роботу, визначає ефективність діяльності його компанії, а 
також повинен знати основи маркетингу, для того, щоб продук-
ція, що виготовляється, знаходила збут.  

Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми 
економіки: ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?  

Виробництво завжди ведеться задля задоволення потреб людей. 
Потреба — це нестача чого-небудь, протиріччя між наявним і 

необхідним, що спонукує людини до дії.  
Потреби класифікуються за різними ознаками. Відбиваючи 

внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей, потреби утво-
рюють складну систему, яку можна структурувати за різними 
критеріями. 

У найзагальнішому вигляді виділяють: 
— біологічні потреби — забезпечують існування людини як 

біологічної істоти (їжа, житло, одяг); 
— соціальні — зумовлені соціальною природою людини (спі-

лкування, визнання);  
— духовні (творчість, самореалізація). 
Задоволення первинних потреб породжує бажання задоволь-

няти наступні за вагомістю які стають рушійною силою свідомої 
діяльності.  

Економічні потреби — це потреби в економічних благах. 
Задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спону-  

кальним мотивам виробництва, розподілу обміну та споживання 
у рамках певної системи соціально-економічних відносин.  

Класифікація економічних потреб: 
а) за характером виникнення:  
— первинні — пов’язані з самим існуванням людини (їжа, 

житло, одяг);  
— вторинні — виникають і змінюються з розвитком цивіліза-

ції (одяг, мобільний зв’язок, інформація); 
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б) за засобами задоволення: 
— матеріальні; 
— нематеріальні (духовні); 
в) за суб’єктами вияву: 
— особисті; 
— колективні; 
— суспільні; 
г) за нагальністю задоволення: 
— першочергові; 
— другорядні. 
д) за можливостями задоволення: 
— насичені (мають межі); 
— ненасичені (не мають меж); 
е) за участю у відтворювальному процесі: 
— виробничі (у засобах виробництва); 
— невиробничі (у споживчих благах); 
є) за кількісною визначеністю та мірою реалізації: 
— абсолютні (що є орієнтиром економіки); 
— дійсні (є нормою для даного періоду); 
— платоспроможні; 
— фактичні. 

 

ІЛ 2. Потреби у маркетингу  
Потреби людей Маслоу об’єднав у п’ять основних груп. 
Фізіологічні потреби. Це потреби в їжі, воді, одязі, повітрі  

тощо, тобто ті, які людина має задовольняти, щоб підтримувати 
організм у життєдіяльному стані, оскільки вони породжені фізіо-
логією людини.  

Люди, які працюють тільки для задоволення фізіологічних по-
треб, мало цікавляться змістом роботи чи задоволенням вторин-
них потреб, котрі перебувають ближче до вершини «піраміди». 
Вони концентрують свою увагу на оплаті та умовах праці.  

Потреби безпеки. Ці потреби пов’язано з прагненням і бажан-
ням людей досягти стабільного й безпечного способу життя. Во-
ни включають потреби в захисті від фізіологічних і психологіч-
них небезпек з боку навколишнього світу й упевненість у тому, 
що фізіологічні та інші пріоритетні потреби людини задовольня-
тимуться належною мірою і в майбутньому. Люди, які приділя-
ють підвищену увагу цій групі потреб, намагаються уникнути 
хвилювань, полюбляють порядок, розмірений ритм роботи, чіткі 
правила. Для них важливими є гарантії зайнятості, медичного об-
слуговування, пенсійного забезпечення. Працівники із загостре- 
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ними потребами в безпеці прагнуть уникнути ризику, неохоче 
сприймають нововведення. Для управління такими людьми слід 
застосовувати чіткі правила регулювання їхньої діяльності, сис-
тему планування кар’єри; їх бажано не використовувати на робо-
тах, пов’язаних із ризиком, нововведеннями, прийняттям неорди-
нарних рішень.  

Потреби належності і причетності . Потреби цієї групи 
включають прагнення людини до участі у спільних з іншими ді-
ях, входження у певні об’єднання людей. Кожна людина бажає 
дружби, любові, вона прихильна до певного оточення . Перелік 
потреб належності й причетності досить широкий, але їх не мо-
жна недооцінювати. Якщо для людини потреби цієї групи є 
провідними, вона розглядає свою роботу , по-перше, як належ-
ність до певного колективу і , по-друге, як можливість установи-
ти добрі, дружні стосунки зі своїми колегами та безпосередніми 
керівниками. Керування такими людьми має передбачати запро-
вадження партнерських відносин між керівниками і підлеглими, 
групових форм організації праці, колективних заходів, що вихо-
дять за рамки роботи. Таких людей бажано залучати до громад-
ської роботи. 

Потреби визнання і самоствердження. Ця група потреб відо-  
бражає бажання людей бути впевненими в собі, компетентними, 
мати високу конкурентоспроможність, визнання і повагу оточен-
ня. Люди з яскраво вираженими потребами цієї групи тяжіють до 
лідерства, визнання авторитету в колективі. Керування такими 
людьми має передбачати використання різноманітних форм ви-
знання їхніх заслуг, внеску в діяльність організації, причому най-
важливішими для них є форми морального заохочення.  

Потреби самовираження. Ця група об’єднує потреби, пов’я-
зані з прагненням людини до якнайповнішого використання своїх 
знань, умінь, здібностей, навичок, особистого потенціалу. Потре-
би в самовираженні мають суто індивідуальний характер. Їх мо-
жна кваліфікувати як потреби людини в творчості в найширшому 
розумінні цього слова. Кваліфікований працівник відчуває пот-
ребу в реалізації своїх потенційних можливостей, у зростанні як 
особистості. Люди із сильною потребою самовираження творчі й 
незалежні, вони відкриті до сприйняття самих себе і оточення, 
перебувають у постійному пошуку. Вторинні потреби в цілому і 
потреби самовираження зокрема для цих людей є пріоритетними 
проти первинних. Людям з такими потребами слід доручати ро-
боту творчого характеру, оригінальні завдання, давати якомога 
більше свободи у виборі засобів, способів виконання завдань. 
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ІЛ 3. Піраміда Маслоу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 4. Визначення та роль маркетингу  
У науковій літературі зустрічається кілька поглядів на етимо-

логію дефініції «маркетинг». Більшість фахівців стверджують, 
що даний термін походить від англійського «market», що дослів-
но означає ринок.  

Інша точка зору — маркетинг походить від словосполучення 
«market getting», що означає «здобуття ринку». Російські автори 
О. Ільїн та О. Кухарчук стверджують, що слово маркетинг похо-
дить від дієслова «to market», яке означає торгувати, пропонувати 
для продажу. Тому в прямому перекладі англомовне поняття 
«marketing» трактується як торгівля. Сьогодні існує досить багато 
поглядів на тлумачення терміну «маркетинг».  

Так, на Делійському симпозіумі маркетологів 1988 р. зафіксо-
вано понад 2000 визначень маркетингу. Класичним визначенням 
вважається запропоноване класиком маркетингу як науки, Ф. Ко-
тлером : маркетинг — це вид людської діяльності, що направле-
ний на задоволення нужд і потреб за допомогою обміну.  

Маркетинг — система організації і управління виробничо-
збутовою і торговою діяльністю підприємств, фірм, яка 
заснована на комплексному вивченні ринку.  

У сучасних умовах функція маркетингу стає основою діяльно-
сті підприємства. За допомогою маркетингу керівництво підпри-
ємства одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому 
хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові запла-
тити, про те, у яких регіонах попит на дані вироби (послуги) най- 
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вищий, де збут продукції підприємства може принести найбіль-
ший прибуток. Таким чином, мета маркетингу полягає у вивченні 
потреб ринку в цілях максимального задоволення потреб спожи-
вачів і забезпечення умов отримання найбільшого прибутку під-
приємства від збуту виробленої ним продукції або надання пос-
луг (виконання робіт). 
 

РЛ 2. Творче завдання 
Постановка завдання  
Використовуючи зображення на дошці (суть потреб за Мас-

лоу), опишіть власні потреби і заповніть схему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ 3. Практичне завдання Маркетинг — це система 
організації і збуту товарів, спрямо-  

вана на задоволення потреб конкретних споживачів і користува-
чів і на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і про-
гнозування ринку.  

У класичному понятті маркетинг визначається як підприємни-
цька діяльність, яка управляє просуванням товарів і послуг від 
виробника до споживача.  

Колумбійський державний університет у момент зародження 
маркетингу, у 1964 р., охарактеризував його як «соціальний про-
цес, за допомогою якого прогнозується, розширюється та задово-
льняється попит на товари й послуги за допомогою їхньої розро-
бки, просування і реалізації».  

Американська асоціація маркетингу вважає, що маркетинг — 
це процес планування та управління розробкою виробу , ціноут-
ворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг шляхом 
обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій. Аналі- 
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зуючи останнє визначення, можна зробити висновок, що вчені, 
зайняті його формулюванням, спробували вкласти в розглянуте 
поняття управління всіма сторонами торгово-виробничої діяль-
ності.  

Маркетинг — поставка стандартів і розподіл рівня життя сус-
пільства (Пол Мейзур‚ 1947).  

Сучасний маркетинг, з погляду споживача чи користувача, є 
ширшим поняттям, ніж продаж. Він повинен охоплювати всі 
сфери діяльності підприємства (Пітер Друкер‚ 1954).  

Маркетинг є економічним процесом, за допомогою якого про-
дукти пристосовуються до ринкових потреб і право власності пе-
реходить від одного учасника ринку до іншого (І. Кандіф, 1964).  

Система взаємопов’язаних дій торговопромислових підпри-
ємств з планування, ціноутворення, реклами і розподілу необхід-
них споживачеві товарів, а також послуг для теперішніх і майбу-
тніх користувачів (І. Стептон, 1971).  

Сукупність необхідних і випадкових дій щодо забезпечення 
співвідношень обміну в існуючій економічній системі (Хеллоуен 
і Хепкоп, 1973). 

 

Завдання 1 
Що спільне у всіх цих визначеннях? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Завдання 2 
Яке з цих визначень, на Вашу думку, найповніше та найточ-

ніше описує поняття «маркетинг»? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
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7 . 2 . Маркетингова товарна політика та 

маркетингові дослідження. 

 

Функції теми  
Мета товарної політики маркетингу — забезпечення прийнят-

тя таких рішень: створення нових товарів (властивості, дизайн, 
марочна назва, упаковка, сервіс, гарантії тощо); напрямів моди-
фікації та модернізації товарів; щодо удосконалення товарного 
асортименту та товарної номенклатури (ширина, глибина, наси-
ченість, гармонійність); припинення випуску товарів. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знают: 

суть підприємства та підприємництва; 
основні функції і суть ринку;  
основні функції, завдання і принципи підприємницької дія-

льності; 
піраміду потреб Маслоу; 
складові комплексу маркетингу; 

вплив маркетингу на підприємницьку діяльність; 
уміють:  

використовувати отриманні знання з основ маркетингу в 

складанні бізнес-плану. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення кейсу студенти повинні: 
знати  

переваги та недоліки конкурентних позицій підприємства; 
завдання та принципи маркетингової товарної політики; 
етапи життєвого циклу товару;  
склад і напрями дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведі-

нки споживачів; 
переваги та недоліки конкурентних позицій підприємства; 
види маркетингових досліджень; завдання та принципи 
маркетингових досліджень; 

уміти 
використовувати отриманні знання з маркетингової товарної 

політики в складанні бізнес-плану;  
робити аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон’- 

юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей фірми, 

конкуренції та ін.; 
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використовувати отриманні знання з маркетингових дослі-
джень ринку в складанні бізнес-плану;  

будувати роботу зі споживачами і управляти їх поведінкою. 
 

Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма     

     

1 10 Вступ. Карикатура 1 Студенти РЛ 1 
      

2 15 Міні-лекція «Суть маркетингової то- Викладач ІЛ 1, 
  варної політики. Етапи життєвого ци-  ІЛ 2, 

  клу товарів»  ІЛ 3  
     

3 15 Індивідуальна робота з робочими ли- Студенти РЛ 2 

  стами-кейсами    
     

4 5 Індивідуальна робота з робочими ли- Студенти РЛ 3 
  стами «Схема алгоритму процесу ро-    

  зробки нової продукції»    
     

5 5 Карикатура 2 Студенти РЛ 1 
     

6 15 Міні-лекція «Суть маркетингових дос- Викладач ІЛ 4, 
  ліджень, види та методи проведення»  ІЛ 5, 

    ІЛ 6  
     

7 10 Індивідуальна робота з робочими ли- Студенти РЛ 4 
  стами «Процес маркетингових дослі-    

  джень»    
      

 5 Висновки Викладач/ -  

   Студенти   
      

Разом 80     
      

 

Коментарі до організації заняття 
К1. На початку заняття студентам показується карикатура. На 

основі прямих запитань відбувається обговорення карикатури в 
аудиторії. Викладач не бере участі у дискусії і лише спостерігає. 
Студенти обговорюють карикатуру у відкритій бесіді.  

К2. Під час міні-лекції викладач пояснює суть маркетингової 
товарної політики та етапи життєвого циклу товарів. Використо-
вуються ілюстраційні матеріали.  

К3. Студенти виконують індивідуальні завдання (міні-кейси). 
Після чого студенти та викладач обговорюють свої результати.  

К4. Студенти виконують індивідуальні завдання «Схема алго-

ритму процесу розробки нової продукції». 
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К5. Студентам показується карикатура. На основі прямих за-
питань відбувається обговорення карикатури. Викладач не бере 
участі у дискусії і лише спостерігає. Студенти обговорюють ка-
рикатуру у відкритій бесіді.  

К6. Під час міні-лекції викладач пояснює суть маркетингових 
досліджень, види та методи проведення.  

К7. Студенти виконують індивідуальні завдання «Процес ма-
ркетингових досліджень».  

К8. Студентам показується карикатура 2. На основі прямих 
запитань відбувається обговорення карикатури. Викладач не бере 
участі у дискусії і лише спостерігає. Студенти обговорюють ка-
рикатуру у відкритій бесіді.  

К9. У кінці заняття викладач підводить підсумки пройденої 
теми. Необхідно коротко резюмувати пройдений матеріал. Це ві-
дбувається усно шляхом обговорення в аудиторії. 
 

Матеріали до заняття 
РЛ 1. Карикатури 
 Роздивіться уважно картинки. Що хотів передати автор? 
 Як Ви думаєте, чому покупці обирають певний товар і як 

можна вплинути на їх вибір? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Маркетингова товарна політика 
Маркетингова товарна політика — це комплекс заходів, у ме-

жах яких один чи кілька товарів використовуються як основні ін-
струменти виробничо-збутової діяльності фірми.  

Основним завданням товарної політики є створення такого 
товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи 
маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж ви-
користовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поста-
влених фірмою цілей.  

Товарна політика передбачає певні дії товаровиробника або 

наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона 
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покликана забезпечити прийняття рішень стосовно формування 
асортименту й управління ним; підтримання конкурентоспромо-
жності товару на певному рівні; знаходження для товарів опти-
мальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація страте-
гії упаковування, маркування, обслуговування товарів.  

Розробка та здійснення товарної політики вимагають дотри-
мання таких умов: чіткого уявлення про мету виробництва й збу-
ту на перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяль-
ності підприємства; хорошого знання ринку й характеру його 
вимог; чіткої уяви про свої можливості й ресурси (дослідницькі, 
науково-технічні, виробничі, збутові) нині та на майбутнє.  

За сучасних умов розвитку економіки головною проблемою 
виробництва є реалізація продукції, що випускається. Звідси ос-
новоположний принцип маркетингу: «Не намагайтеся збути те, 
що вам вдалося випустити, а виробляйте те, що у вас буде купле-
но». Тому актуальним завданням є збір точної та детальної мар-
кетингової інформації. 

Маркетингова товарна політика — це комплекс заходів що-  
до формування ефективного, з комерційної точки зору, асорти-
менту, спрямований на підвищення конкурентоспроможності 
продукції, створення нових товарів, оптимізації асортименту, 
продовження життєвого циклу товару. 
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ІЛ 2. Поняття товару  
Товар — поняття складне і багатогранне, його з різних точок 

зору розглядають багато економічних дисциплін. У маркетингу 
товар сприймається як комплекс відчутних і невідчутних власти-
востей, які можуть вирішити проблеми споживача. 

Будь-який товар можна розглядати з позиції трьох рівнів 
Перший рівень — товар за задумом виробника (потреба, задля 

задоволення якої він створюється). Це рівень, на якому конкуру-
ють товари-замінники, що задовольняють певну потребу.  

Другий рівень — товар у реальному виконанні. Кожен товар 
має п’ять ознак: якість; властивості; дизайн; марочну назву; упа-
ковку. Упаковка, що також є складовою продукції, включає тару, 
етикетку та вкладки.  

Третій рівень — товар із підсиленням передбачає надання 
споживачеві додаткових послуг або додаткових вигод від прид-
бання товару і вимагає: монтажу; гарантії; доставки; надання 
кредиту. 

 

ІЛ 3. Життєвий цикл товару 
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ІЛ 4. Суть і значення маркетингових досліджень  
Маркетингові дослідження — це система збору, обробки та 

аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для змен-
шення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповід-
них обґрунтованих маркетингових рішень.  

Маркетингові дослідження покликані вирішувати різні за-
вдання:  

дослідження ринку та його основних суб’єктів, тобто поведін-
ки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контак-
тних аудиторій, аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку;  

оцінка конкурентних позицій підприємства та його продук-
ції на ринку і розробка на підставі цього рекомендацій з її пок-
ращання; 

розробка рекомендацій щодо формування товарної, цінової, 
збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі до-
слідження ринку;  

прогнозування збуту на товари підприємства. 
Проведення маркетингових досліджень спрямоване також на:  

пошук потенційних покупців; детальний 
аналіз потреб існуючих покупців;  
розрахунок співвідношення попиту і пропозиції; 
дослідження поведінки та мотивацій покупців; 
визначення конкурентоспроможності товарів і послуг; 
орієнтація виробництва на «потрібний» товар як для покуп- 

ців, так і для фірми-виробника; обрання цільового (спеціального, 
ефективного) ринку збуту 

власних товарів для його поступового захоплення. 
Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і 

попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволен-
ня, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та 
її потенціал.  

Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей 
фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, 
зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх 
усієї маркетингової діяльності. Кожну ринкову можливість пот-
рібно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним ресу-
рсам фірми. 
 

ІЛ 5. Структура і завдання маркетингових досліджень 
Залежно від інформації, яка використовується, способів її отри-

мання, аналізу та узагальнення результатів, маркетингові дослі-

дження мають свою специфічну функціональну структуру (рис. 1). 
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Прийняття обґрунтованих рішень можливе лише на основі ви-
вчення макро- і мікросередовища підприємства.  

У процесі вивчення макросередовища встановлюють зміни та 
вплив чинників цього середовища (економічних, природних, нау-
ково-технічних, політико-правових, соціально-культурних) на 
формування і вибір відповідних ринків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Функціональна структура маркетингових досліджень 
 

Дослідження мікросередовища передбачає вивчення ринку як 
такого, споживачів і конкурентів і партнерів з розвитку підприє-
мництва. Вивчення внутрішнього середовища включає комплек-
сну оцінку діяльності фірми з розробкою стратегії і тактики її по-
ведінки з врахуванням зміни макро- і мікросередовища. 
Відправною точкою маркетингового дослідження є аналіз ринко-
вих можливостей фірми. З допомогою маркетингового дослі-
дження потрібно виявити найпридатніші і найпріоритетніші з то-
чки зору фірми ринкові можливості. 
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Проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішувати 
такі завдання: 

— пошук потенційних покупців; 
— детальний аналіз потреб існуючих покупців; 
— розрахунок співвідношення попиту і пропозиції; 
— дослідження поведінки та мотивацій покупців; 
— визначення конкурентоспроможності товарів і послуг; 
—орієнтація виробництва на «потрібний» товар як для покуп-

ців, так і для фірми-виробника;  
— обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту 

власних товарів для його поступового захоплення. Крім того, ко-
жна фірма може проводити окремі індивідуальні маркетингові 
дослідження. 
 

ІЛ 6. Види маркетингових досліджень  
Залежно від мети використовуваної інформації, способів її 

отримання, техніки проведення та кінцевих результатів існують 
такі види маркетингових досліджень (табл. 1).  

Таблиця 1 
 

ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Класифікаційні ознаки Різновиди 
  

Типи інформації Кабінетні 

 Польові 
  

Частота контакту з респондентом Разові 

 Панельні 
  

Ціль дослідження Описові 
 Пошукові 

 Казуальні 
  

Етапи дослідницьких робіт Для виявлення проблеми 

 Для розв’язання проблеми 
  

 
РЛ 2. Ситуаційні завдання Уважно прочитайте ситуаційні 
завдання та дайте відпо- 

відь на поставлені питання до них 
Ситуація 1. Які три етапи повинні пройти продавці при вихо-

ді на ринок? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Ситуація 2. Чому деякі товаровиробники переходять від кон-
цепції маркетингу до концепції соціально-етичного маркетингу? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
 

Ситуація 3. Голова АТ виступив із заявою: «Ми станемо мар-
кетинговою фірмою». Сформулюйте зміни, які повинні статися 
для здійснення цього плану. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

РЛ 3. Практичне завдання 
Заповніть схему алгоритму процесу розробки нової продукції: 
 Розробка й перевірка задуму. 
 Розробка стратегії маркетингу. 
 Розробка ідей. 
 Пробний маркетинг. 
 Оцінка й вибір ідей. 
 Виробництво і реалізація продукції. 
 Розробка продукції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А)____________________________________________________ 
Б) ___________________________________________________ 
В) ___________________________________________________ 
Г) ___________________________________________________ 
Д) ___________________________________________________ 
Е) ___________________________________________________ 
Є) ___________________________________________________ 

 

258 



РЛ 5. Практичне завдання  
Заповнити ланцюг операцій процесу маркетингових 

дослі-джень. 
 Аналіз вторинної інформації. 
 Аналіз даних. 
 Використання результатів. 
 Визначення проблеми. 
 Рекомендації. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 
 

7 . 3 . Маркетингова політика просування та збуту 
 

Функції теми 
Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність 

підприємства , починаючи з формування комерційної ідеї про 
можливість і доцільність створення нових перспективних і кон-
курентоспроможних технологій, товарів і послуг, і кінчаючи сво-
єчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої ринкові 
можливості і не дозволяють підприємству отримати запланова-
ний прибуток. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають 
— суть підприємства та підприємництва; 
— суть і основні функції ринку; 
— знають складові комплексу маркетингу; 
— вплив маркетингу на підприємницьку діяльність; 
— переваги та недоліки конкурентних позицій підприємства; 
— завдання та принципи маркетингової товарної політики; 
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— етапи життєвого циклу товару;  
— склад і напрями дії зовнішніх і внутрішніх чинників пове-

дінки споживачів; 
— переваги та недоліки конкурентних позицій підприємства; 
— способи проведення маркетингових досліджень; 
уміють 
— розрахувати точку беззбитковості; 
— використовувати отриманні знання з основ маркетингу в 

складанні бізнес-плану; 
— робити аналіз ринку,  тобто його потенціалу,  місткості, 

кон’юнктури, попиту , поведінки споживачів, можливостей фір-

ми, конкуренції та ін. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 

суть і вплив маркетингової політики просування та збуту на 
підприємницьку діяльність;  

уміти: 
використовувати отриманні знання з основ маркетингу в 

складанні бізнес-плану. 
 

4. Планування заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Вступ: Студенти РЛ 1 

  Карикатура   
     

  Інформаційний блок   
     

2 15 Міні-лекція «Суть політики про- Викладач ІЛ 1, ІЛ 2 

  сування та збуту»   
     

3 15 Робота з робочими листами Студенти РЛ 2, РЛ 3 
     

Разом 40    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К1. На початку заняття студентам показується карикатура. 

Студенти обговорюють карикатуру у відкритій бесіді.  
К2. Під час міні-лекції викладач пояснює суть політики про-

сування та збуту. Використовуються іллюстраційні матеріали.  
К3. Студенти виконують завдання у робочих листах. Після чо-

го студенти та викладач обговорюють результати. 
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Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатура 
Постановка задачі 
 Роздивіться уважно картинку. 
 Що хотів передати автор? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Суть і роль просування в маркетингу  
Просування — будь-яка форма повідомлень, що підприємство 

чи організація використовує для інформування, переконання, на-
гадування про себе, свої товари та/або послуги.  

Просування в маркетингу має комплексний характер, оскільки 
об’єднує низку елементів, з притаманними їм властивостями: ре-
кламу, зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту, персональ-
ний продаж та ін.  

Відповідно, комплекс просування — це набір засобів впливу 
на цільові сегменти ринку або інші контактні аудиторії з метою 
формування прихильного ставлення до підприємства, його цілей 
і завдань, товарів і/або послуг. Формування комплексу просуван-
ня визначає структуру та завдання маркетингової політики про-
сування, тобто системи загальних принципів, критеріїв та орієн-
тирів у сфері взаємовідносин між підприємством чи організа-
цією, з одного боку, та зі споживачами або іншими контактними 
аудиторіями з іншого, з метою досягнення маркетингових цілей, 
цілей підприємства та створення умов для виконання його місії 
на ринку.  

Маркетингова політика просування використовує елементи 

комплексу просування в якості арсеналу засобів комунікації. 
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Для суб’єктів підприємництва, що дотримуються в своїй діяль-
ності концепції маркетингу, комунікацію слід трактувати як засіб 
змістовного передавання інформації між її відправником і одержу-
вачами з допомогою різноманітних форм зв’язку, що тісно 
пов’язаний з ринковим позиціюванням, корпоративною культу-рою, 
мотивацією і спрямований на досягнення цілей підприємства. 
 

ІЛ 2. Суть і роль збуту  
Збут — це система всіх заходів, які проводяться після виходу 

продукції з підприємства і завершуються продажем. Збут, у ши-
рокому сенсі слова, — це всі операції з моменту виходу товару з 
підприємства до моменту передачі купленого товару споживаче-
ві. Збут, у вузькому розумінні, — це лише кінцева операція, тоб-
то відносини між продавцем і покупцем. 

Роль збуту  
 визначається остаточно результат усіх зусиль підприємства, 

спрямованих на розвиток виробництва і отримання максимально-
го прибутку;  

 пристосовуючи збутову мережу до запитів покупців, вироб-
ник має набагато більше шансів для виграшу в конкурентній бо-
ротьбі; 

 збутова мережа продовжує процес виробництва, здійснюючи 
підготовку товару до продажу; - під час збуту ефективніше 

відбувається виявлення і вивчення 
смаків і вподобань споживачів.  

Збут виконує такі основні функції: транспортування, складу-
вання, зберігання, доробка, просування до оптових і роздрібних 
торгових ланок. 

Функції збуту 
 транспортування — будь-які дії з переміщення товарів від їх 

місця виробництва до місця споживання; 
 «поділ» — будь-які дії щодо забезпечення доступності то-

варів у кількості та формі, відповідних потребам користувача; 
 зберігання — будь-які дії щодо забезпечення доступності 

товарів у момент покупки або використання у належній якості;  
 сортування — будь-які дії зі створення наборів, спеціалізо-

ваних або взаємодоповнюючих товарів, які адаптовані до ситуа-
цій споживання; 

 встановлення контакту — будь-які дії, які полегшують дос-
туп до численних груп споживачів;  

 інформування — будь-які дії, які підвищують знання пот-

реби ринку та умов конкурентного обміну. 
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Крім виконання цих базисних функцій учасники збуту можуть 
надавати покупцю додаткові послуги завдяки своїй близькості, зру-
чному розкладу роботи, швидкості постачання, обслуговування.  

Збутова політика — це тип поведінки або загальні принципи 
діяльності, яких фірма збирається дотримуватися у сфері побудо-
ви каналів розподілу свого товару і переміщенні товарів у часі і 
просторі.  

Таким чином, збутова політика всіх учасників збутової діяль-
ності повинна максимально задовольняти потреби покупців, при-
чому з найбільшою зручністю для них, і одночасно враховувати 
фактор тиску з боку конкурентів, що виявляється в їх збутовій 
політиці й практиці. 
 

РЛ 2. Завдання  
Скласти послідовний ланцюг основних принципів і положень, 

характерних для маркетингової діяльності: 
 сегментація ринку; 
 інновація; 
 планування; 
 дослідження ринку; 
 гнучке реагування виробництва та збуту на попит. 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 

РЛ 3. Завдання 
Існують умови , за виконання яких можливе використання ма-

ркетингу. Які три з цих умов є умовами існування ринку? 
 ринок покупця (пропозиція перевищує попит); 
 конкуренція; 
 довготермінова мотивація; 
 свобода комерційної діяльності; 
 ринок продавця (попит перевищує пропозицію); 
 свобода розміщення капіталу; 
 свобода пересування робочої сили. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
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7 . 4 . Маркетингові комунікації 
 

Функції теми  
Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність 

підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про мож-
ливість і доцільність створення нових перспективних і конкурен-
тоспроможних технологій, товарів і послуг, і кінчаючи своєчасною 
відмовою від них, якщо останні вичерпали свої ринкові можливос-ті 
і не дозволяють підприємству отримати запланований прибуток. 
Надзвичайно важливими у маркетинговій концепції підприємства є 
маркетингові комунікації, які забезпечують взаємозв’язок між 
виробниками та споживачами товарів у процесі обміну.  

Необхідні компетенції 
Студенти знають 

суть і основні функції ринку; суть 
підприємницької діяльності; 
складові комплексу маркетингу;  
вплив маркетингу на підприємницьку діяльність; 
роль маркетингу у підприємницькій діяльності;  

уміють 
робити аналіз ринку,  тобто його потенціалу,  місткості, 

кон’юнктури, попиту , поведінки споживачів, можливостей фір-

ми, конкуренції та ін.  
Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 

і використовувати способи здійснення цінової, товарної, 
комунікаційної політики;  

уміти 
будувати маркетингові комунікації; працювати зі 

споживачами і управляти їх поведінкою. 
 

Організація заняття 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Вступ. Карикатура Студенти РЛ 1 
2 10 Міні-лекція «Суть та складові Викладач ІЛ 1, ІЛ 2 

  маркетингових комунікацій»   
3 20 Виконання завдань з робочи- Студенти РЛ 2, РЛ 3 

  ми листами. Висновки   

Разом 40    
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Коментарі до організації заняття  
К1. На початку заняття студентам показується карикатура. 

Студенти обговорюють карикатуру у відкритій бесіді.  
К2. Під час міні-лекції викладач пояснює суть і складові марке-

тингових комунікацій. Використовуються ілюстраційні матеріали.  
К3. Студенти виконують завдання у робочих листах. Після чо-

го студенти та викладач обговорюють результати.  
К4. У кінці заняття необхідно коротко резюмувати пройдений 

матеріал. 
 

6. Зображення на дошці 
РЛ 1. Карикатури 
Постановка задачі 
 Роздивіться уважно картинку. 
 Що хотів передати автор? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Матеріали для заняття ІЛ 1. Суть 
маркетингових комунікацій 
Якщо маркетинг — це різновид людської діяльності, спрямо-

ваної на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну, то 
маркетингові комунікації забезпечують взаємозв’язок між виро-
бниками та споживачами товарів у процесі обміну. Це єдиний 
комплекс, який об’єднує учасників, канали розповсюдження та 
прийоми комунікацій підприємств і організацій. 

Маркетингова політика комунікацій — це наука, яка розгля-  
дає систему загальних настанов, критеріїв та орієнтирів сфери 
взаємовідносин між підприємствами та організаціями, з одного 
боку, та їхніми клієнтами, з іншого, з метою досягнення марке-
тингових цілей. Система маркетингових комунікацій є інструме-
нтом виробника в його взаємозв’язках зі споживачем. 
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Поняття «маркетингова політика комунікацій» складається з 
таких підпонять (термінів):  

маркетинг, що походить від англ. «market» і означає ринок, 
торгівля, продаж;  

політика — у перекладі з грец. означає діяльність, спосіб 
дій, спрямованих на досягнення чогось; 

комунікації — від лат. слова «communico», що означає уза-

гальнюю, поєдную. 
 

ІЛ 2. Комплекс маркетингових комунікацій  
Комплекс маркетингових комунікацій (communication mix) 

включає такі основні складові: рекламування, стимулювання 
продажу, роботу з громадськістю та персональний продаж. Деякі 
фахівці з маркетингових комунікацій за кордоном додають ще 
такі: прямий маркетинг, виставки та ярмарки, рекламу на місці 
продажу, упаковку товару . Це значно розширює і поглиблює пе-
релік заходів маркетингу, не тільки для ширшого інформування 
клієнтів про підприємства та їхню продукцію, а й для безпосере-
днього впливу на поведінку клієнтів та обґрунтування дій на ці-
льових ринках.  

Рекламування — це будь-яка форма неособистого платного 
просування продуктів, послуг та ідей від імені їхнього виробника 
або власника.  

Стимулювання продажу товарів — короткотермінові заходи 
для заохочення учасників маркетингових комунікацій до купівлі 
або дальшого перепродажу цих товарів.  

Робота з громадськістю — це стимулювання попиту на полі-
тичну, державну або бізнесову фізичну чи організаційну одини-
цю (політичну особистість, партію, державну установу, підпри-
ємство) через поширення про неї важливих відомостей, які мають 
престижний характер, у засобах масової інформації або зі сцени.  

Особистий (персональний) продаж — це усне представлення 
товару в процесі бесіди з одним або кількома покупцями (факти-
чними чи потенційними) з метою укладання угоди (контракту) 
щодо купівлі товару.  

Реклама на місці продажу — це рекламування продуктів, по-
слуг та ідей від імені виробника або посередника в місцях прода-
жу цих товарів (магазинах, супермаркетах та інших торговельних 
закладах).  

Прямий маркетинг — форма створення та використання пря-
мих особистих зв’язків між тими, хто пропонує товар, та спожи - 
вачами (покупцями) цих товарів, фактичними або потенційними. 
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Виставки та ярмарки — це форма організації взаємозв’язків 
між виробниками та споживачами (покупцями) в місцях показу 
їхніх товарів на спеціально організованих для цього демонстраці-
ях. Ці покази, як правило, не є постійними. Вони влаштовуються 
на певний час у певному місці.  

Упаковка — це засіб відображення товару у свідомості покуп-
ця, носій іміджу товару та його виробника. У системі маркетингу 
використовується як носій інформації про товар, його застосу-
вання, склад, час виготовлення, фірму-виробника тощо. 
 

РЛ 2. Завдання 
Дайте відповідь «Так/Ні»: 
 Чи потрібно при плануванні реклами чітко визначати групу 

споживачів, кому вона буде адресована? 
 Чи вірно, що для того, щоб рекламна кампанія була найефе-

ктивнішою необхідно спиратись на емоції?  
 Чи вірно, що агресивна реклама це та, яка кілька разів кож-

ного дня протягом тривалого періоду з’являється в ЗМІ? 
 Чи вірно, що «дірект-мейл» — це реклама, що орієнтується на 

інформування тих керівників підприємств чи підрозділів, які 
безпосередньо приймають рішення щодо закупівлі товарів? 

 Чи можна відносити до реклами сувеніри? 
 Чи регулюються норми доброякісної реклами державними 

законодавчими актами? 
 Чи дозволяється використовувати в рекламі на території 

України державну символіку? 
 Чи можна віднести до недоліків телебачення, як засобу рек-

лами, низьку селективність аудиторії?  
 Чи вірно, що «метод портфеля оголошень» використовуєть-ся 

при складанні графіку рекламної кампанії? 
 Чи потрібно при складанні кошторису витрат на рекламу 

враховувати витрати конкурентів на аналогічну рекламу? 
 Чи використовують експериментальні методи при оцінці 

ефективності реклами?  
 Чи вірно, що на промисловому ринку найкраще викорис-

товувати телевізійну та радіорекламу? 
 Чи можна використовувати спонсорство в рекламних цілях? 

 

РЛ 3. Кейс 
Для рекламування товарів компанії Fisher-Price, відомого ви-

робника іграшок, був створений рекламний ролик «Baby». Він 
починався з порожньої, залитої сонцем кімнати, в якій є широке 

 
267 



вікно з шторами, що похитуються над відполірованою паркетною 
підлогою. Під чарівні звуки музики в кадрі з’являється прекрас-
ний малюк, що сидить на білосніжній ковдрі. Енергійний, але 
спокійний голос за кадром озвучує думки дитини: «Де Я?», «Як 
Я тут опинився?».  

Наступний кадр: дитина оточена іграшками Fisher-Price. Ма-
люк думає: «Що це за коробки?», «А якщо відкрити ... », «Що 
якщо ... ». Ролик закінчується словами «Fisher-Price для найдо-
питливіших на світі!». Після додаткового дослідження фірма ви-
явила недоліки в рекламі та вирішила її змінити.  

Проаналізуйте наведений приклад. Які методи, Ви могли б за-
пропонувати для дослідження ефективності впливу реклами на 
споживачів. Які недоліки, на Ваш погляд, є в цьому рекламному 
ролику? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
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8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЛОГІСТИКА 
 
 

 

8 . 1 . Поняття логістики 
 
 

Функції теми  
В сучасних умовах перед підприємствами стоїть завдання 

економічного зростання, яке може бути вирішено тільки за умови 
компетентного управління потоковими процесами.  

Запорукою успішної організації логістичної діяльності підп-
риємства є поінформованість його керівників і фахівців з теоре-
тичними основами, концепціями логістики, логістичними систе-
мами, їх видами і характеристиками, методами моделювання 
логістичних ланцюгів. Після вивчення теми студенти навчаться 
розрізняти різні типи логістичних систем. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
— основи мікроекономіки; 
— основи економіки підприємства; 
— основи маркетингової діяльності; 
— взаємозв’язки підприємства. 

 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
 сутність, мету і функції логістики; 
 види логістики та області їх використання; 
 поняття «логістична система»,  «логістична мережа»  і їх 

складові; 
 типи логістичних систем; 
уміти: 
 розпізнавати основні проблеми логістики і знаходити їх рі-

шення на практичних прикладах; 
 дати характеристику основних елементів логістики; 
 пояснити основні функції логістики; 
 розрізняти і давати характеристику різним типам логістич-

них систем. 
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Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засіб 
з/п хв. форма   

     

1. 20 Вступ. Студенти РЛ1 
  В якості вступу в тему «Логістика» виби-   

  рається простий приклад повсякденної   

  ситуації: «Борщ» для вашого обіду. Сту-   

  денти отримують РЛ 1 і відповідають на   

  питання. Потім у класі обговорюються   

  можливі варіанти вирішення   
     

2 20 Міні-лекція. Викладач ПП1- 
  Ознайомлення студентів із логістикою як  ПП 5 
  наукою:  ІЛ1- 
  — історія виникнення логістики;  ІЛ4 
  — завдання та функції логістики;   

  — види логістики;   

  — логістика і маркетинг   
     

3 
15 Студентам надається завдання, в якому по- 

Студенти РЛ 2  трібно найточніше визначення логістика     
     

4 
20 Студентам надається Кейс: «Роль і місце 

Студенти РЛ 3  логістики в середовищі бізнесу».     
     

5 5 Підбиття підсумків заняття Студенти — 
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. В якості вступу в тему 
«Логістика» вибирається простий  

приклад повсякденної ситуації: «Борщ » для вашого обіду. 
Студе-нти отримують РЛ 1 і відповідають на питання. Потім у 
класі об-говорюються можливі варіанти вирішення.  

К2. Міні-лекція. Ознайомлення студентів із логістикою як на-
укою з використанням пп.1, пп.2, пп.3, пп.4, пп.5, ІЛ.1, ІЛ. 2, ІЛ. 
3, ІЛ.4 за планом: 

— історія виникнення логістики; 
— завдання та функції логістики; 
— види логістики; 
— логістика і маркетинг. 
К3. Студентам видається завдання, в якому потрібно найточ-

ніше визначити логістику.  
К4. Студентам надається Кейс: «Роль і місце логістики в сере-

довищі бізнесу».  
К5. Підбиття підсумків. Обговорення виконаних завдань, від-

повіді на питання. Рефлексія. 
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Матеріали до заняття РЛ. 1. 

Український борщ для гостей 

Уявіть собі, що на наступні вихідні ви влаштовуєте званий 
обід для своїх 9 друзів. Ви, як господар будинку, беретеся за ор-
ганізацію приміщення і приготування обіду. Після коротких роз-
думів ви вирішуєте приготувати борщ. 

Склад: 
 4 літри води (на 6 персон) 
 м’ясо — 400—600 г (краще свинячі реберця), 
 картопля — 2—3 шт., 
 буряк — 1 невелика штука, 
 цибуля ріпчаста — 2 шт., 
 морква — 2 шт., 
 томатна паста — 2 столових ложки, 
 помідори — 2—3 шт., 
 болгарський перець (червоний і зелений, можна гіркий) — 1 шт., 
 капуста, 
 зелень, сіль, 
 маленький шматочок старого сала, 
 1 зубчик часнику. 
Постановка завдання. Подумайте, спираючись на дані пи-

тання, як ви вчините, щоб упровадити ваш задум у життя. 
 Де ви будете купувати продукти? За якою ціною? 
 Що ви будете купувати? Якої якості? 
 Скільки ви будете купувати? 
 Коли ви будете купувати? 
 Ви вмієте готувати або вам потрібна допомога? 
 Де ви будете приймати гостей? 
ПП 1. Історія виникнення логістики  
Термін «логістика» має давню історію. Ще в Стародавній 

Греції він означав «мистецтво роздумів і обчислень»; у Римській 
імперії — правила розподілу продовольства. Однак, найвідомі-
шим є значення, яке отримала логістика за часів правління візан-
тійського імператора Лева VI (889—912 рр.), згідно з яким вона 
означала військову науку, яка займалася в основному здійснен-
ням чіткої, злагодженої роботи тилу щодо забезпечення військ 
усім необхідним для отримання перемоги у військовій кампанії.  

ПП.2. Завдання, функції та принципи логістики 
До загальних завдань логістики відносять 
• створення інтегрованих систем регулювання матеріальних 

потоків; 
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 контроль за рухом матеріальних потоків;  
 визначення стратегії і технології переміщення товарів; 
 стандартизація напівфабрикатів і упаковки; 
 прогнозування обсягів продажів, виробництва і складування; 
 розподіл транспортних засобів; 
 організація післяпродажного обслуговування й ін. 
Специфічні завдання логістики полягають у 
— створенні мінімальних запасів; 
— скороченні часу зберігання продукції у вигляді запасів; 
— скороченні часу транспортування продукції. 
На підставі визначених завдань виділяють два види функцій 

логістики: 1) оперативні; 2) координаційні.  
Оперативний характер функцій логістики пов’язаний безпосе-

редньо з операціями, які забезпечують рух ТМЦ у сфері поста-
чання, виробництва і розподілу: у сфері постачання — це управ-
ління рухом сировини, матеріалів і готової продукції від поста-
чальника до виробничого підприємства, складів або сховищ; у 
сфері виробництва — це управління запасами на кожній стадії 
виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на 
оптові склади і роздрібні ринки збуту; у сфері розподілу продук-
ції — це формування і використання каналів розподілу готової 
продукції, за якими вона потрапляє від виробників до кінцевих 
споживачів.  

Координаційні функції логістики полягають у зрівнянні попи-
ту і пропозиції. До них відносяться: виявлення та аналіз потреб у 
матеріальних ресурсах на кожному етапі виробництва; аналіз ри-
нкового середовища підприємства; обробка замовлень на готову 
продукцію. Виконання координаційних функцій логістики базу-
ється на попередньому оперативному плануванні і покликане за-
безпечити чітку і злагоджену роботу всіх ланок підприємства. 
 

ПП.3. Елементи логістики 
Логістична система являє собою поєднання взаємодіючих елемен-

тів-ланок, взаємопов’язаних у єдиному процесі управління потоками 
діяльність взаємодіючих елементів об’єднана спільними цілями.  

Логістична ланцюг — це лінійно впорядкована це лінійно 
впорядкована множина фізичних і юридичних осіб, які здійсню-
ють логістичні операції з проведення матеріального потоку від 
однієї логістичної системи до іншої.  

Логістична мережа — повне безліч ланок логістичної системи, 
взаємопов’язаних між собою у рамках досліджуваної логістичної 
системи. 

 
272 



ПП.4. Види логістики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП.5. Класифікація логістичних систем. Транспортні ме-
режі 

Логістична система — це складна організаційно структурова-
на економічна система, що складається із взаємозв’язаних елеме-
нтів-ланок, об’єднаних внутрішніми цілями організації бізнесу, а 
також певними зовнішніми цілями. Транспортні системи, як пра-
вило, складаються з кількох підсистем і активно взаємодіють із 
зовнішнім середовищем.  

Логістична мережа утворюється з безлічі ланок логістичної 
системи і зв’язків між ними з метою сприяння руху логістичних 
потоків.  

Залежно від учасників мережі зв’язків між ними розрізняють 
три основних типи логістичних мереж:  

1) логістична мережа з прямими зв’язками — логістичний по-
тік проходить безпосередньо від виробника продукції до її спо-
живача, минаючи посередників;  

 ешелонована логістична мережа — на шляху логістичного 
потоку є хоча б один посередник; 

 гнучка логістична мережа — рух логістичного потоку може 
здійснюватися як без залучення посередника до цього процесу, 
так і при його особистій участі. 
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ІЛ.4. Логістика і маркетинг  
Маркетинг допомагає визначитися з продуктом, ринком (спожи-

вачами) і просуванням продукту. Продажі встановлюють контрактні 
та особисті взаємини зі споживачами. А все інше робить логістика: 
знайти, де і як краще зробити продукт, забезпечити продуктом спо-
живача з мінімальними витратами. Якщо порахувати частки витрат у 
вартості продукту, то вийде приблизно так. Маркетинг — 15—20 % 
вартості. Продажі — 10—15 % вартості. Решта витрат на виробниц-
тво і логістику. Якщо застосовувати логістичні методи управління 
на практиці, то можна зменшити ці витрати на 10—15 %. Якщо Ви 
зна-єте товарообіг Вашої компанії у гривнях, то можете легко 
підрахува-ти, яку користь Ви можете принести Вашій компанії.  

Логістика, подібно рекламі і продуктовій стратегії, є невід’ємним 
елементом стратегії маркетингу. Маркетинг і логістика взаємодіють 
у сфері збуту продукції. Для аналізу взаємодії маркетингу і логісти-
ки використовують маркетинговий і логістичні мікси 4 Р і 7 R.  

«Ціна». З огляду на те, що витрати на збут можуть бути ви-
щими від собівартості товару, логістичні рішення з транспорту-
вання роблять значний вплив на можливість реалізації маркетин-
гової цінової політики. Раціональний вибір транспорту, перевіз-
ника, експедитора дозволить маркетинговий ціновий маневр.  

«Продукт». Асортимент готової продукції істотно впливає на 
структуру логістичних ланцюгів і каналів, рівень запасів, види 
транспортних засобів і т.д. Особливе значення має упаковка. Для 
маркетологів важлива привабливість упаковки, для логістів — її 
габаритні розміри.  

«Просування». Маркетингова стратегія виштовхування 
пов’язана з широкомасштабною рекламною акцією, яка тягне за 
собою підвищення попиту покупців на рекламований товар. Вони 
запитують цей товар у різних торговців, ті, у свою чергу, зверта-
ються за ним до оптовиків, які звертаються за ним до виробника.  

«Місце». Вибір точок продажу основного обсягу готової про-

дукції. 
 

РЛ.2. Завдання 1 
Постановка завдання. Проаналізувати визначення логістики, 

надані в економічній літературі. Яке з них, на Ваш погляд, най-
більш відповідає дійсності? Наведіть інше визначення логістики, 
яке ви прочитали в літературі. Хто його автор? 

 логістика — це наукова дисципліна про управління потоками 
 системах (Плоткин Б. К. Основы логистики: Учеб. пособие. — 
Л-Л .: ФЭН, 1991); 
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 логістика — міждисциплінарний науковий напрямок, 
пов’язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефектив-
ності матеріальних потоків (Рынок и логистика / Под ред. М. П. 
Гордона. — М .: Экономика, 1993);  

 логістика — науково-практичний напрямок господарювання, 
яке надає можливість ефективно управляти матеріальними пото-
ками у сфері виробництва та обігу (Гордон М. П. и др. Как осу-
ществлять экономическую доставку товара отечественному и за-
рубежному покупателю. — М .: Транспорт, 1993);  

 логістика — процес планування, реалізації та контролю ви- 
трат, пов’язаних з переміщенням і зберіганням матеріалів, напів-
фабрикатів і готової продукції, а також пов’язаної з ними інфор-
мації про поставлені товари з місця виробництва до місця 
споживання відповідно до вимог клієнтів;  

• логістика — науковий інструментарій ефективної взаємодії 
виробничих сил суспільства шляхом систематизованих потоків 
(Афанасьев Н. В. Логистические системы и российские реформы. 
— СПб .: СПбУЭиФ, 1995); 

 логістика — процес управління виробництвом, переміщенням і 
зберіганням матеріалів, виробів і товарів, а також супроводжуючих 
їх інформаційних потоків шляхом організації каналів руху товару 
так, що поточні і наступні витрати мінімізуються в умовах високое-  
фективного (надійного) виконання і доставки замовлень (Смехова А. 
А. Основы транспортной логистики. — М .: Транспорт, 1998);  

• логістика — наука про планування, організації, управління, 
контроль і регулювання рухом матеріальних і інформаційних по-
токів в просторі і часі від їх первинного джерела до кінцевого 
споживача (Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б. А. Аникина.  
— М .: ИНФРА-М, 1997). 
 

РЛ.3. Кейс «Роль і місце Логістики в середовищі бізнесу» 
Президент американської компанії «Маклін Інк» висунув ідею то-го, 

що логістичні операції, що здійснюються Департаментом логісти-ки, 
повинні бути включені в список пріоритетних, що мають стратегі-чний 
характер для розвитку компанії. Доповідь про стратегічні цілі компанії 
в області логістики була доручена начальнику Департаменту.  

Одночасно, сам президент висунув такі пріоритетні напрямки 
діяльності компанії у цілому:  

— посилити роль маркетингу і зміцнити конкурентні переваги 
компанії;  

— посилити спеціалізацію напрямів діяльності підприємства, 

однак зберегти при цьому загальний корпоративний стиль роботи. 
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Департамент стратегічного планування також висунув свої 
пропозиції щодо вдосконалення роботи компанії. Зокрема, їм бу-
ло запропоновано:  

— встановити фінансову незалежність для всіх 17 підрозділів 
компанії;  

— провести децентралізацію маркетингових операцій між 
підрозділами; 

— створити посаду віце-президента з логістики. 
Компанія «Маклін» виробляє високотехнологічне обладнання 

від напівпровідників до силових установок. Причому, виробниц-
тво здійснюється серійно і за спеціальними замовленнями. Ком-
панія має 20 заводів по всій земній кулі і використовує 40 влас-
них та орендованих складів.  

Начальник департаменту логістики повинен виступити з до-
повіддю та пояснити, яким він бачить зв’язок між своїм відділом 
і іншими підрозділами: маркетинговим , виробничим, фінансо-
вим. Він також повинен пояснити, як логістика вносить свій 
вклад у додану вартість продукту компанії.  

Завдання: запропонуйте проект основних тез доповіді нача-

льника Департаменту логістики. 
 

8 . 2 . Логістика забезпечення  
Функції теми  
Підприємства незалежно від характеру їх діяльності купують 

на ринку сировину , матеріали, комплектуючі та різні послуги. Ці 
цінності необхідні для ведення господарської діяльності, особли-
во виробничої та сервісної. Закупівля сировини і матеріалів є фу-
нкцією обслуговування процесів споживання, без здійснення якої 
неможлива нормальна діяльність будь-якого підприємства. Пос-
тавка і закупівля повинна гарантувати безперебійне забезпечення 
процесу виробництва необхідними матеріалами відповідної якос-
ті і в необхідній кількості з найменшими витратами.  

Дана тема присвячена ряду найважливіших процесів про пос-
тачання матеріальних ресурсів на підприємстві, їх функціям, ви-
дам систем закупівель, про вибір постачальника.  

Після вивчення даної теми студенти навчаться вибирати пос-
тачальників, зможуть визначати оптимальні обсяги партій. 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
• сутність, функції і принципи постачання матеріально-техніч-

ними ресурсами на підприємстві; 
 
276 



 основні вимоги та критерії вибору постачальників;  
 системи і методи здійснення закупівель; 
уміти:  
 охарактеризувати процес постачання на підприємстві та ос-

новні вимоги до його організації;  
 здійснювати та обґрунтовувати вибір постачальників; 
 охарактеризувати кожен вид системи закупівель, виділяти їх 

переваги та недоліки; 
 визначати оптимальний обсяг партії і часу здійснення замов-

лення. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
п/п хв форма   

     

1. 10 Вступ. Обговорення карикатури. Дискусія Студенти РЛ 1 
     

2. 20 Міні-лекція. студентам надається перша Викладач ПП 1-3 
  ланка логістичної системи —поставка:  ІЛ 1, 
  суть, політика, управління поставками  ІЛ 2 
  політика, функції, принципи, цілі, крите-   

  рії вибору постачальника   
     

3 15 Завдання. Студентам пропонується ви- Студенти РЛ.2 
  конати завдання з аналізу та оцінки   

  трьох варіантів побудови системи заку-   

  півель. Обговорення результатів   
4 5 Міні-лекція «Як визначити оптимальний Викладач ІЛ 3 

  розмір замовлення»  ІЛ 2 
     

5 25 Розв’язування задач Студенти РЛ 3 
     

6. 5 Підведення підсумків Студенти  
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К1. На початку заняття в якості вступу відбувається обгово-

рення карикатури. Студентам видається карикатура, після розг-
ляду вони повинні дати відповіді на поставлені питання.  

К2. Міні-лекція. Слухачам надається перша ланка логістичної 
системи — поставка. Суть, політика, управління поставками, по-
літика, функції, принципи, вибір постачальників. Використання 
матеріалів ПП 1-ПП 3, ІЛ 1, ІЛ 2.  

К3. Завдання. Слухачам пропонується виконати завдання з 
аналізу та оцінки трьох варіантів побудови системи закупівель — 
РЛ 2. Обговорення результатів. 
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К4. Міні-лекція. Надається теоретична частина про те, як ви-
значити оптимальний замовлення, використовувані матеріали ПП 
4-8, ІЛ 3. 

К5. Виконання завдання. Вирішення задач. РЛ 3. 
К6. У кінці заняття необхідно знову коротко резюмувати 

пройдений матеріал. Це відбувається усно шляхом обговорення в 
класі. Також можливо використовувати метод бліц-опитування. 
 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатура 
Дайте відповіді на питання: 
 З якої позиції говорить службовець? 
 Як би ви заперечили? 
 Покажіть взаємозв’язок даної ситуації з завданнями логістики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 1 
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 2 
 
 
 
 
 
 

 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Суть і принципи постачання 
Постачання — це діяльність, що включає процедури закупівлі, 

доставки, приймання, зберігання і передпродажної підготовки 
продукції.  

Управління постачанням — це діяльність з координації взає-
модії учасників ланцюга поставок з метою забезпечення доданої 
цінності для споживачів.  

Політика постачання — це загальні рекомендації, на основі 
яких визначаються призначення, мета і аспекти діяльності під-
розділу постачання підприємства. 
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Зміст політики поставок: 
 опис організаційної структури підрозділу постачання; 
 положення про цінні закупівлі; 
 положення про етику постачальницької діяльності. 
Опції постачання:  
— виявлення і вивчення джерел ресурсів і постачальників 

продукції; 
— визначення потреби і розрахунок кількості продукції, що 

замовляється; 
— рішення про замовлення; 
—встановлення кількості та термінів поставок і спостережен-

ня за ними; 
— управління запасами; 
— облік і контроль ходу виконання договірних зобов’язань. 
Принципи постачання: 
1) планомірність — ввезення продукції на основі планових 

графіків завозу;  
 ритмічність — завезення продукції із-за відносно рівні про-

міжки часу; 
 оперативність — здійснення процесу постачання продукці-єю 

залежно від зміни попиту на неї; 
 економічність — мінімальні витрати робочого часу, матері- 

альних і грошових ресурсів на доставку продукції. Досягається 
шляхом ефективного використання транспортних засобів; 

 централізація — постачання споживачів продукцією силами 
 засобами постачальників; 

 технологічність — використання сучасних технологій заку-

півель і поставок. 
 

ІЛ 2 
Розробка програми поставки — визначення виду і кількості 

продукції, що закуповується на різних ринках, а також часу заку-
півлі того чи того виду продукції. 

Вимоги до системи постачання: 
 забезпечення безперервного потоку продукції (забезпечен-ня 

безперервного потоку сировини, комплектуючих і надання по-
слуг, необхідних для життєдіяльності підприємства); 

 управління запасами (зведення рівня інвестицій, пов’язаних із 
запасами продукції і витрат на їх підтримку до мінімуму); 

 підтримання рівня якості обслуговування споживачів; 
 робота з постачальниками (пошук компетентних постача-

льників); 
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 стандартизація (покупка стандартної продукції там, де це 
можливо); 

 досягнення мінімальної загальної вартості обслуговування 
(процес закупівлі вимагає наявності продукції та обслуговування 
за найменшою вартістю); 

 забезпечення конкурентної переваги підприємства; 
 розвиток відносин і досягнення гармонійних, продуктивних 

 робочих відносин зі співробітниками інших функціональних 
підрозділів підприємства; 

 забезпечення постачання при зниженні рівня накладних ви- 
трат. Надійність постачання — гарантованість забезпечення спо-
живача необхідною йому продукцією протягом запланованого 
періоду часу. Будь-яке підприємство, як виробниче, так і торгове, 
в якому обробляються матеріальні потоки , має у своєму складі 
службу (службу постачання), яка здійснює закупівлю, доставку і 
тимчасове зберігання предметів праці (сировини, напівфабрика-
тів, виробів народного споживання).  

Служба постачання повинна органічно вписуватися в мікроло-
гістичних систему, що забезпечує проходження матеріального 
потоку в ланцюзі «постачання — виробництво — збут».  

Вибір постачальника є дуже важливим етапом при здійсненні 
функцій закупівельної логістики. Є два основних критерії вибору 
постачальника: вартість придбання продукції та послуг і якість 
обслуговування.  

Вартість придбання товарів і послуг включає ціну товару, що 
купується, за вирахуванням корисності, яку важко оцінити в 
грошовому вираженні (як-то: ділова репутація фірми-постачаль-
ника, формування іміджу організації за рахунок постачальників і 
наявних економічних зв’язків, перспектива росту і розвитку та ін.). 

Якість обслуговування складається з:  
 якості продукції (послуги) — відповідності всім необхідним 

стандартам і основними експлуатаційними характеристиками;  
 надійності обслуговування — гарантованості обслуговування 

споживача необхідними йому виробничими ресурсами протягом за-  
даного періоду часу незалежно від інших непередбачених випадко-вих 
зовнішніх факторів (недопоставок, страйків, погодних умов і ін.). 

Інші критерії вибору постачальника:  
 місце знаходження організації постачальника про місце 

знаходження організації споживача; 
 терміни виконання поточних і екстрених замовлень; 
 наявність у постачальника резервних потужностей; 
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 організація та наявність системи управління якістю у пос-
тачальника; 

 психологічний клімат у трудовому колективі постачальника 
(відсутність ризику страйків);  

 здатність постачальника обслуговувати запчастинами постав-
лене обладнання протягом усього терміну його експлуатації на під-
приємстві, можливість і якість післяпродажного обслуговування;  

 кредитоспроможність і фінансове становище постачальника; 
 готовність постачальника до виконання замовлень і роботі з 

замовниками без передоплати, робота в кредит, надання розстрочок; 
 ділова репутація постачальника, його імідж; 
 наявність зв’язків у постачальника з організаціями з висо-кою 

діловою репутацією; 
 кількість років існування постачальника на ринку товарів і 

послуг. 
Вступаючи в ділові відносини з невідомою організацією, під- 

приємство піддає себе певному ризику (як-то: витрати від прос-
тоїв виробництва, втрата власної ділової репутації, неустойки від 
невиконання замовлень у строк, втрата фінансової стійкості).  

Пошук постачальника складається з кількох 
етапів: 1) пошук потенційних постачальників:  
а) оголошення конкурсу; б) 
вивчення рекламних матеріалів;  
в) відвідування виставок, ярмарків; г) листування, 
налагодження особистих зв’язків з потенційни-  

ми постачальниками. 
 

ПП 4 
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ПП 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 6 
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ПП 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 8 
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РЛ 2. Завдання. Варіанти побудови системи закупівель 
Постановка завдання. Розгляньте різні варіанти побудови 

системи закупівель, визначте їх переваги і недоліки. Дані внесіть 

у таблиці. 
 

Існують три можливих варіанти побудови системи закупівель, 
при кожному з яких пріоритетними стають завдання того чи того 
відділу.  

Виштовхуюча система (відділ маркетингу забезпечує необ-
хідні продажі, а відділ логістики — складування і транспорту-
вання того, що поставив відділ закупівель). Зазвичай така систе-
ма утворюється при організації філії продажів виробничою 
компанією. При її використанні, як правило, керівництво філії 
формує план продажів, не порівнюючи з реальними можливостя-
ми. Акцент робиться саме на продажі, а не прибутку, в результаті 
можливі навіть продажі собі в збиток. При цьому помітний вели-
кий вплив одного або кількох постачальників. На складі філії де-
які позиції, які постачальник дав на реалізацію, лежать у дуже 
великій кількості (тобто немає витрат на запаси, проте складські 
витрати на обслуговування цього залишку є, і їх несе філія, а не 
постачальник). 
 

Переваги Недоліки 
  

  
 

Витягаюча система (відділи закупівель і логістики забезпе-
чують своєчасну поставку та транспортування необхідного асор-
тименту, з потрібними характеристиками і в потрібний термін, 
визначений відділом маркетингу) .Вона характерна для клієнтоо-
рієнтованої компанії. Також до неї часто переходять від виштов-
хуючої системи при посиленні конкуренції на ринку. План про-
дажів при її використанні зазвичай не формується, або це 
відбувається безсистемно (відділ логістики змушений формувати 
прогноз продажів, щоб хоч якось спланувати закупівлю і постав-
ку). Дуже великий вплив великих клієнтів. Наголос робиться на 
задоволення потреб клієнта, при цьому витрати або не врахову- 
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ються, або враховуються для аналізу загальної фінансової діяль-
ності компанії — у результаті, так само як і при виштовхуючій 
системі, можливі навіть продажу собі в збиток. Цілком природно, 
що при такій системі відносини з постачальниками стають «натяг-
нутими», в результаті виникають постійні проблеми зі своєчасніс-
тю поставки або великої кількості товару під замовлення клієнта. 
 

Переваги Недоліки 
  

  
 

Збалансована система — всі три відділи враховують завдання 
один одного і намагаються вирішити їх спільно виходячи з най-
кращого результату і оптимізації загальних витрат, при цьому ві-
дповідальним за облік прямих і непрямих витрат на всіх етапах і 
винесення остаточних управлінських рішень виступає відділ ло-
гістики. Вона, як правило, утворюється при організації дис-
триб’юторської компанії або витягаючої системи при посиленні 
конкуренції в ніші ринку компанії. Ця система передбачає акцент 
на прогнозування і планування продажів, закупівель, рух запасів. 
При цьому враховуються найрізноманітніші чинники, що впли-
вають на планування. Велика увага приділяється всім витратам 
на шляху товару від постачальника до клієнта. Дуже часто це ви-
магає використання автоматизованої системи, що зв’язує всі від-
діли і процеси підприємства. 
 

Переваги Недоліки 
  

  

 

ІЛ 3. Як визначити оптимальний розмір замовлення? 

Необхідно знайти розумний компроміс між вартістю зберіган-

ня і вартістю виконання замовлення: зі зміною обсягу замовлення 
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один вид витрат зростає, а другий — зменшується. Наприклад, 
якщо обсяг замовлення відносно невеликий, то середній рівень 
запасів буде низьким, а складські витрати відповідно невелики-
ми. Однак якщо обсяг замовлення малий, то доведеться віднов-
лювати замовлення досить часто, що підвищить річну вартість 
виконання замовлення. І навпаки, річну вартість виконання замо-
влення можна зменшити, купуючи великі партії через великі ін-
тервали часу, але це призведе до підвищення середнього рівня 
запасів і підвищить вартість зберігання.  

Ідеальне рішення — не надто великий і не дуже малий обсяг 
замовлення. Точна величина буде залежати від конкретної варто-
сті зберігання і виконання замовлення.  

Річна вартість зберігання обчислюється множенням середньо-
го рівня наявних запасів на річну вартість зберігання одиниці то-
вару, навіть якщо дана одиниця не буде зберігатися на складі ці-
лий рік. Середній рівень запасів — це просто половина обсягу 
замовлення. Рівень запасів поступово змінюється від Q одиниць 
до 0, з середнім значенням (Q + 0) / 2, або Q / 2 Річна середню ва-
ртість утримання однієї одиниці запасу позначимо через Н. 

Річна вартість зберігання 
Таким чином, вартість зберігання є лінійною функцією від Q. 

Вартість зберігання змінюється прямо пропорційно зміні обсягу 
замовлення Q.  

З іншого боку, річна вартість виконання замовлення буде зме-
ншуватися в міру збільшення обсягу замовлення, так як при за-
даному рівні річного попиту чим більший об’єм замовлення, тим 
менше число замовлень потрібно зробити. Наприклад, якщо річ-
ний попит 12000 одиниць, а обсяг одного замовлення 1000 оди-
ниць , то потрібно зробити 12 замовлень на рік. Але якщо Q = 
2000 одиниць, то буде потрібно тільки 6 замовлень; при Q = 3000 
одиниць буде потрібно 4 замовлення. Взагалі, кількість замов-
лень у рік D / Q, де D — річний попит, а Q — обсяг замовлення. 
На відміну від вартості зберігання, вартість замовлення практич-
но не залежить від обсягу замовлення; незалежно від обсягу про-
водиться певна робота: визначення потреби та обсягу замовлен-
ня, періодична оцінка джерел поставок, підготовка рахунків-
фактур і накладних. Навіть перевірка отриманої партії товару на 
кількість і якість не дуже сильно залежить від обсягу замовлення, 
оскільки великі партії перевіряються вибірково, а не повністю. 
Таким чином, вартість здійснення замовлення фіксована, постій-
на. Річна вартість замовлення є функцією від числа замовлень на 
рік і вартості одного замовлення. 

 
287 



Річна вартість замовлення = Q
D

  S , 
 
де S — вартість замовлення.  

Оскільки число замовлень на рік (D / Q) зменшується зі збі-
льшенням Q, річна вартість замовлення знаходиться у зворотній 
залежності від обсягу замовлення.  

Загальні річні витрати (ТС), пов’язані зі зберіганням запасів і з 
замовленнями, якщо за один раз замовляється Q одиниць:  

ТС = річна вартість зберігання + річна вартість замовлення  

= 
Q

2 H Q
D  S , 

 
де D — показник попиту, зазвичай число одиниць у рік; Q — 

обсяг замовлення, в одиницях; S — вартість замовлення, у дола-
рах; Н — вартість зберігання, зазвичай річна сума на одиницю.  

Зверніть увагу, що D і Н повинні вимірюватися за один і той 
же період, наприклад, за місяць або за рік. Вираз для оптималь-
ного обсягу замовлення можна отримати за допомогою алгебраї-
чних обчислень. Це формула Уїлсона: 
 

Q0 
2DS 

, 

H 
 

де Q — оптимальний обсяг замовлення, штук; 
D — вартість доставки однієї партії від постачальника, грн; 
S — попит на позицію, штук за період; Н — витрати на збері-

гання однієї одиниці позиції, грн за штуку за той же період. 
 

РЛ 3. Розв’язування задач 
Задача 1 
Для виробництва фарби підприємству необхідно використо-

вувати 1200 т етилового спирту в день. Час заготовочного періо-
ду становить 15 днів, дата контролю інформації — 4 березня, за-
лишок спирту на складі становить 48 т, Договірна ціна поставки 
5380 грн/т. Транзитна норма відвантаження — 72 т. 

Задача 2  
Автотранспортне підприємство, профілюючи на ремонті дви-

гунів, планує закупити в наступному році близько 1000 двигунів. 
При цьому вартість одного двигуна становить 2800 грн. Річна ва-
ртість зберігання одного двигуна — 10 % від його вартості. Ви-
трати на оформлення одного замовлення складають 800 грн. Не- 
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обхідно розрахувати оптимальний обсяг замовлення і кількість 
замовлень у рік. 

Задача 3  
Потреба підприємства з виробництва фарфорового посуду у 

глині становить 3 т / день, дата контролю інформації становить 2 
вересня, час заготовочного періоду — 12 днів, залишок глини на 
складі становить 60 т. Договірна ціна поставки 7880 грн / т. Тран-
зитна норма відвантаження — 68 т. Скільки і коли зробити замо-
влення? 

Задача 4  
Фірма-постачальник піску пропонує підприємству з виробни-

цтва залізобетонних виробів здійснювати закупівлю кілька разів 
на рік. Фірма-споживач у рік використовує 25 000 т сировини. 
Необхідно визначити оптимальну величину замовлення, частоту 
закупівель на рік, інтервал замовлень. При цьому ціна ресурсу 
становить 25 грн за 1 т. Витрати по складуванню становлять 7 % 
від вартості виробничого запасу, витрати на здійснення закупі-
вель становлять 1400 грн за кожну партію поставки. 
 
 
 

8 . 3 . Логістика складування 
 

Функції теми 
Господарська діяльність підприємства неможлива без функції 

зберігання, а, отже, без складів, які мають місце в будь-який логі-
стичній системі. Сучасний складський комплекс, що володіє дос-
коналими технологіями, дозволяє вирішувати багато проблем, 
пов’язаних з обігом товарно-матеріальних цінностей . Правильно 
організований склад дозволяє оптимізувати витрати логістичної 
системи, а процеси, пов’язані з функціонуванням складів, у кін-
цевому результаті є значною складовою сукупних витрат. Таким 
чином, склад як невід’ємна ланка в логістичній системі, дозволяє 
визначити стратегічні вигоди: економічні та сервісні.  

Після вивчення даної теми студенти навчаться аналізувати за-
вдання складування, знаходити оптимальне розташування скла-
ду, розраховувати необхідну площу складу. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  
• сутність, елементи та значення складської логістики; 
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 шляхи оптимізації процесу складування і зберігання продук-
ції на складах; 

уміти: 
 аналізувати актуальні завдання організації складування виро- 

бничих і торгових вантажів і знаходити підходи до їх вирішення; 
 знаходити оптимальне розташування складу; 
 розраховувати необхідну площу складу. 

 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
з/п хв форма   

     

1. 10 Вступ. Карикатура Студенти РЛ1 
     

 20 
Міні-лекція «Склад, його функції» 

Викладач ІЛ 1 
   ПП 1—ПП2     
     

3 10 Вирішення ситуаційного завдання. Студенти РЛ. 2 

  Обговорення результатів   
     

4 35 Розв’язування задач Студенти РЛ 3 
     

5. 5 Підведення підсумків Студенти  
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К1. Обговорення карикатури. Студентам видається карикату-

ра, після розгляду вони повинні відповісти на поставлені запи-
тання.  

К2. Міні-лекція. Ознайомлення студентів з допомогою ІЛ 1 з 
поняттям складу, його роллю, видами, функціями складів.  

К3. Студентам надається ситуація РЛ 2, з якої вони повинні 
знайти вихід. Обговорення результатів. 

К4. Вирішення задач РЛ 3. Обговорення результатів.  
К5. У кінці заняття необхідно знову коротко резюмувати 

пройдений матеріал. Це відбувається усно шляхом обговорення в 
класі. 
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Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Питання для обговорення 
— Які проблеми чекають на підприємство, якщо ситуація в 

складському господарстві складеться так, як у цих двох ситуаці-
ях? 

— Що могло стати причиною цих ситуацій? 
— Від чого залежить обсяг замовлення? 
— Які заходи необхідно вжити для зміни ситуації? 
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ІЛ 1. Суть, роль і види складів  
Склад — будівлі, споруди і різноманітні пристрої, оснащені 

спеціальним технологічним обладнанням для здійснення всього 
комплексу операцій з приймання, зберігання, розміщення і роз-
поділу товарів, які до них поступили. Основне призначення скла-
ду — концентрація запасів, зберігання їх і забезпечення безпере-
бійного і ритмічного постачання замовлень споживачів. 

Місце і роль складів у логістичній системі.  
Склади утворюють одну з основних підсистем логістичного 

ланцюга. Логістична система формує організаційні та техніко-
економічні вимоги до складів, встановлює цілі та критерії опти-
мального функціонування складської системи, визначає умови 
переробки вантажів. У свою чергу, організація складування мате-
ріалів ( вибір місця розташування складів, спосіб зберігання 
мате-ріалів і ін.) чинить істотний вплив на витрати обігу, розмір і 
рух запасів на різних ділянках логістичного ланцюга.  

Склади в логістиці грають як позитивну, так і негативну роль. 
Негативною стороною складування є збільшення вартості товару 
за рахунок витрат з утримання запасів на складах, заморожуван-
ня значних фінансових ресурсів, які могли б бути використані на 
інші цілі.  

Позитивна роль складування полягає в тому, що забезпечуєть-
ся вирівнювання виробництва, створюються необхідні технічні та 
організаційні умови для комплектації вантажів, концентрації і 
розподілу запасів. 
 

Види і функції складів 
Залежно від місця в логістичному ланцюзі і ролі в процесі ру-

ху товару склади поділяються на такі групи:  
 склади підприємств — виробників продукції (у сфері поста-

вок) склади споживачів продукції (у сфері виробництва); 
 склади збутових організацій (у сфері розподілу); 
 склади посередницьких організацій. 
За функціональним призначенням усі склади діляться на п’ять 

різновидів:  
 склади перевалки (обороту) вантажів у транспортних вузлах 

при виконанні змішаних, комбінованих та інших перевезень; 
 склади зберігання, що забезпечують концентрацію необхід-

них матеріалів і їх зберігання для відповідного функціонування 
виробництва;  

 склади зберігання, що забезпечують збереження і захист 

складованих виробів; 
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• спеціальні склади (наприклад , митні склади, склади тимча-
сового зберігання матеріалів, тари, зворотних відходів і т.д.). 

Функції і переваги складів  
 Економічні вигоди. Про прямі економічні переваги складу-

вання можна говорити, коли використання одного або більше 
складів веде до безпосереднього скорочення загальних логістич-
них витрат. Віддачу капіталовкладень у розвиток складського го-
сподарства легко визначити як розмір економії від скорочення 
сукупних транспортних витрат у порівнянні з загальними витра-
тами на утримання цього складу.  

 Консолідація вантажів. Склад отримує від ряду виробничих 
підприємств продукцію, призначену певному замовнику і формує 
 неї більшу змішану (консолідовану) партію відправки. При 
цьому вигоди полягають у максимальному скороченні транспор-
тних витрат і зниженні рівня транспортних заторів на розванта-
жувальної майданчику замовника.  

 Розукрупнення і перевалка вантажів у дорозі. Ці операції 
схожі з тими, які здійснюють консолідуючі склади, тільки в них 
не входить функція зберігання. При цьому на сортувальний тер-
мінал доставляють вантажі від виробників, призначені кільком 
замовникам, поділяють їх на дрібніші партії відповідно до замов-
лень і відправляють кожному споживачеві.  

 Доопрацювання / відтермінування. Склад можна викорис-
товувати для того, щоб затримати процес остаточної доробки і 
збирання продукції. 

 Накопичення запасів. Для деяких галузей життєвою необ-
хідністю є створення запасів сезонної продукції. Накопичення 
запасів створює свого роду захисний буфер, що дозволяє налаго-  
дити ефективне виробництво в умовах обмежень, пов’язаних з 
джерелами ресурсів і коливаннями споживчого попиту.  

 Сервісні вигоди. Наявність складу в даному випадку дозво-
ляє вирішити задачу посилення здібностей усієї логістичної сис-
теми в цілому створювати корисність місця і часу. 

 Наближення запасів до ринку. Наближення запасів до ринку 
найчастіше використовують виробники сезонного або обмежено-
го асортименту продукції. Це дозволяє розподілити товари на 
«прифронтових» складах напередодні пікового підйому сезонних 
продажів.  

8. Формування ринкового асортименту. Асортиментний склад 
(можуть використовувати і виробник, і оптовий, і роздрібний то-
рговець) накопичує асортимент продуктів в очікуванні замовлень 
споживачів. 
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 Комплектування змішаних відправок. Коли заводи розосе-
реджені в просторі, пересортування і транзитне комплектування 
вантажів на проміжному складі дозволяє знизити транспортні ви-
трати і обсяг складських запасів  

 Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Склади 
здійснюють поступову поставку матеріалів і деталей на виробни-
цтво, створюють економічно виправдану кількість страхових за-
пасів для здійснення безперебійної роботи підприємства.  

 Ефект присутності на ринку — місцевий склад дозволяє з 
більшою гнучкістю реагувати на запити споживачів і швидше  
здійснювати поставки, сприяє збільшенню ринкової частки та 
зростання прибутку.  

12. Надання послуг. З метою забезпечення вищого рівня об-
слуговування споживачів склади можуть надавати клієнтам різні 
послуги: підготовка товарів до продажу (фасування продукції, 
заповнення контейнерів, розпакування і т.д.); перевірка функціо-
нування приладів і обладнання, монтаж; надання продукції това-
рного вигляду; транспортно-експедиційні послуги і т.д.  

Процес складування — комплекс складських операцій, що 
здійснюється у такій послідовності: 

 розвантаження і приймання вантажів; 
 розміщення на зберігання (укладання товарів у стелажі, шта- 

белі); 
 комплектація і відвантаження товарів; 
 внутріскладське транспортування вантажів. 

 
РЛ 2. «Аналіз конкретної ситуації» Ситуація. На 
дистриб’юторської фірмі промислових товарів з  

листової сталі, склад забитий продукцією. Падають продажі че-
рез відсутність товару, затребуваного на ринку. З’являється про-
позиція збільшити склад у два рази, для складування потрібної 
продукції (відповідно, разом зі складом у два рази зростуть ви-
трати на склад, і в півтора—два виростуть витрати на запаси). 

Аналіз складських залишків:  
10 % — неліквіди (лежить там уже більше року, і ніхто не ку-

пує),  
50 % — оплачений клієнтами, але не вивезений товар, 40 % — 
товарний запас, причому половина з них — надзапас  

(буде продаватися півроку — причина в різкому зниженні попиту 
і помилкових закупівлях).  

На складі різні промислові товари з листової сталі, ціна на які 

приблизно відповідає габаритам. Відповідно, чим дорожче оди- 
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ниця номенклатури, тим більше місця на складі вона займає, тим 
більше витрат на неї припадає.  

Запропонуйте можливий вихід з ситуації, що склалася. 
 

РЛ 3. Розв’язування задач 
Задача 1 
Розрахуйте розмір площі приміщення складу магазину будіве-

льних матеріалів з деревини, якщо максимальний запас збере-
ження дощок — 27 т, бруса — 9 т, фанери — 3 т. Для зберігання 
дощок використовуються вертикальні стійки розміром 0,5 х 3 м і 
навантаженням 1,5 т. Для фанери використовуються стелажі роз-
міром 2,5 х 2,5 м і навантаженням 0,4 т. Для зберігання де-
рев’яного бруса використовують стелажі розміром 0,6 х 1,5 м, 
навантаженням 650 кг. Коефіцієнт нерівномірності надходження 
вантажу 1,12, коефіцієнт використання площі складу 0,4. 
 

Задача 2  
Розрахуйте розмір площі приміщення складу, необхідного для 

зберігання круглої сталі і насосів. Для зберігання круглої сталі 
використовуються вертикальні стійки розміром 2,4 х 4 м, наван-
таженням 3,4 т. Для насосів використовують стелажі розміром 
2,5 х 4 м, навантаженням 4,5 т. Максимальний запас круглої ста-
ли на складі — 1450 т, насосів — 234 т.  

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу 1,3; коефі-

цієнт використання площі складу 0,6. 

 

8 . 4 . Транспорт і логістика 
 

Функції теми 
Сфера діяльності транспортної логістики у фірмі дуже різно-

манітна. Вона включає підбір транспортного засобу, необхідного 
для перевезення певного вантажу , розробку найкоротшого 
марш-руту, облік запасів на складах і їх розподіл до місця 
призначення, організацію інформаційних систем, комерційну 
діяльність. Важ-ко уявити собі сучасну транспортну компанію 
без логістики. Адже логістика — це комплекс, що включає 
планування, управ-ління, контроль і систематизацію інформації 
про кількість ванта-жу, відправника та одержувача вантажу, про 
терміни доставки товару. Сучасна інформаційна система 
дозволяє вирішити всі пи-тання в стислі терміни завдяки обміну 
інформацією міжнаціона-льних систем логістики. 
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Після вивчення даної теми студенти навчаться вибирати еко-

номічно найвигідніші способи транспортування вантажів. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
 сутність і значення транспортної логістики; 
 суті економічно та екологічно найдоцільніших способів тра-

нспортування вантажів; 
 методи вибору оптимального способу перевезення вантажів; 
особливості застосування різних видів транспорту; 
вміти:  
 вибирати оптимального перевізника та логістичних посеред-

ників; 
 здійснювати порівняльну оцінку різних видів транспорту. 

 
 

Організація заняття. 
 

№ Час, Заходи Соціальна Засоби 

п/п хв  форма  

1 10 Вступ. Викладач ІЛ 1 
  Міні-лекція «Роль транспорту в логістиці   

  та діяльності підприємства в цілому»   
     

 25 Дискусія «Види транспорту, їх характерис- Студенти РЛ 1 

  тика, система доставки товарів»   
     

3 15 Дискусія «Забруднення транспортом до- Студенти РЛ 2 

  вкілля»   
     

4 25 Практичне завдання Студенти РЛ 3, 
  «Переваги та недоліки різних видів транс-   

  порту»   
     

5 5 Підведення підсумків   
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К1. Вступом до теми можна звернути увагу студентів на той 

факт, яке важливе місце займає транспорт у нашому житті, в 
то-му числі в економічній сфері.  

К2. Міні-лекція. Інформаційне поле можна сформувати корот-

кою доповіддю викладача про види транспорту, їх характеристи- 
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ки, транспортні тарифах і їх вплив на загальні логістичні витрати, 
а також системи доставки товарів і вибір перевізника. Дискусія 
«Види транспорту, їх характеристика, система доставки товарів» 
РЛ 1.  

К3. За допомогою РЛ 2 викладач дає завдання «Обговорення 
проблеми забруднення довкілля транспортом». На підставі РЛ 2 
студентам необхідно дати відповіді на поставлені питання.  

К4. Завдання РЛ 3 студенти виконують завдання щодо запов-
нення таблиці «Плюси і мінуси використання автомобільного 
транспорту» та пропонують заходи щодо зниження негативного 
впливу транспорту на екологічну обстановку.  

К5. Підведення підсумків, обговорення проблемних питань, 

рефлексія. 

 

Матеріали до заняття 
 

ІЛ 1. Роль транспорту в логістиці та діяльності підприємс-
тва в цілому 

Сутність і завдання транспортної логістики 
Транспорт — це важлива сфера людської діяльності. Поняття 

транспорт включає в себе 4 компонента: 
 засоби пересування; 
 шляхи сполучення; 
 допоміжні пристрої (порти, вокзали, летовища і т.д.); 
 фахівців-транспортників. 
Основні завдання транспорту  
— забезпечення стійких зв’язків усередині галузі і між галу-

зями господарства, між окремими районами країни і різними кра-
їнами світу;  

— своєчасне та повне задоволення потреб господарств і насе-
лення в перевезеннях; 

— підвищення економічної ефективності роботи господарства. 
Показниками роботи транспорту є вантажообіг і пасажироо-  

біг, які визначаються масою вантажів, що перевозяться (або кіль-
кістю пасажирів), і відстанню, куди вони були доставлені, тому 
вони вимірюються в т • км або пас. • км.  

Транспортна система — сукупність усіх видів транспорту, 
об’єднаних між собою транспортними вузлами. Шляхи сполу-
чення утворюють мережу, а їх перетини — транспортні вузли. 
Найважливіші основні напрямки перевезень вантажів або головні 
дороги прийнято називати магістралями. 

 
297 



Види транспорту Залізничний — основний вид транспорту 
для України. При- 

вабливість рейкових шляхів сполучення передусім у їхній вели-
кої вантажопідйомності, надійності, універсальності, відносній 
дешевизні перевезень. Значення має і швидкість, особливо на ве-
ликих відстанях, незалежність від погодних умов.  

Перевозиться по залізницях практично все. Доставити вугілля 
і залізну руду з кар’єру на переробні підприємства, перевезти з 
одного регіону в інший продукти харчування або товар, призна-
чений на продаж, — такі завдання вирішує залізничний вид тран-
спорту.  

Автомобільний транспорт — найманевреніший («від дверей 
до дверей»). Важливе місце він займає у районах, де немає інших 
видів транспорту. Також він має переваги в перевезеннях ванта-
жів до 5 т і в перевезеннях людей і вантажів на короткі відстані. 
Саме автомобіль забезпечив високу рухливість людського суспі-
льства. Проблема автомобільного транспорту в Україні — дороги 
є, але низької якості.  

Авіаційний транспорт — найдорожчий вид транспорту. Ос-
новне його призначення — перевезення пасажирів і термінових 
вантажів і, перш за все, на далекі відстані.  

Морський транспорт. Значення морського транспорту для 
України визначено становищем її на берегах Чорного та Азов-
ського морів.  

Річковий транспорт. Україна — країна великих і малих річок, 
які здавна використовуються для доставки вантажів. Головна пе-
ревага цього виду транспорту — немає необхідності будувати 
дороги. До недоліків слід віднести вартість і те, що річки течуть 
не завжди саме в тому напрямку, куди людині потрібно. Спеціа-
лізується цей вид транспорту в основному на перевезеннях міне-
рально-будівельних матеріалів (3/4 усіх вантажів), лісових і наф-
тових вантажів, а також сезонних перевезеннях зерна, овочів, 
баштанних культур.  

Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні ви-
трати  

Розрахунки за послуги, які надають транспортні організації, 
здійснюються за допомогою транспортних тарифів. Тарифи 
включають: 

— плату за перевезення вантажів; 
— збори за допоміжні операції, пов’язані з перевезенням ван- 

тажів;  
— правила нарахування плати та зборів. 
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Як економічна категорія, транспортні тарифи є формою ціни 
на транспортні послуги. Їх установка повинна забезпечувати:  

для транспортного підприємства — відшкодування витрат 
на здійснення перевезень та отримання прибутку;  

для споживача транспортних послуг — доцільність викорис-
тання транспортних послуг. 

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особ-
ливості. 

Системи доставки товарів 
До початку здійснення транспортування підприємства-вироб- 

ники вирішують ряд питань, серед яких вибирають: 
 вид доставки товарів; 
 вид транспорту; 
 основних і допоміжних логістичних посередників у транс-

портуванні. 
До основних видів доставки товарів відносяться: 
 одновидові — здійснюється одним видом транспорту, за-

звичай використовується при доставці вантажу з початкового пу-
нкту до кінцевого без здійснення проміжних операцій складуван-
ня і вантажоперевалки;  

 змішана доставка вантажів здійснюється, як правило, двома 
видами транспорту, наприклад: залізнично-автомобільна, річна-  
автомобільна, повітряно-автомобільна тощо. При цьому першим 
видом транспорту вантаж доставляється в пункт перевалки або ван-
тажного терміналу без зберігання або з короткостроковим зберіган-
ням і подальшим перевантаженням на інший вид транспорту;  

 комбінована доставка відрізняється від змішаної викорис-
танням більше двох видів транспорту;  

 сучасна логістична практика транспортування все частіше 
звертається до перевезень, які здійснюються однією професійною 
організацією (експедитором, оператором) з одного диспетчерсь-
кого центру, різними видами транспорту і за єдиним транспорт-
ним документом. Виділяють кілька типів таких поставок, зокре-
ма: мультимодальна, інтермодальна, А-модальна, сегментована  
тощо. Відповідно до цього доповнимо наш список видів доставки 
вантажів такими:  

 інтермодальна — перевезення вантажів кількома видами 
транспорту, при якій один з перевізників організовує доставку 
«від дверей до дверей» через один або кілька пунктів перевалки, 
 використанням єдиного транспортного документа; 

 мультимодальна — це доставка, при якій особа, яка органі-

зовує перевезення, несе відповідальність на всьому шляху транс- 
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портування незалежно від кількості видів транспорту, що беруть 
участь у доставці;  

7) термінальна — може використовуватися при будь-якій ін-
шій системі доставки вантажів. Особливістю даної системи дос-
тавки є те, що вони використовують при перевезеннях своєрідні 
вантажообробні комплекси — термінали.  

У ролі організаторів термінальних перевезень виступають 
транспортно -експедиційні фірми або оператори різних видів тра-
нспорту, які використовують універсальні або спеціалізовані те-
рмінали і термінальні комплекси при різних способах доставки. 
Вантажним терміналом називається спеціальний комплекс орга-
нізаційно взаємопов’язаних споруд, персоналу та технічних при-
строїв, призначених для виконання логістичних операцій, 
пов’язаних з прийомом, навантаженням-розвантаженням, збері-
ганням, сортуванням, а також комерційно-інформаційним обслу-
говуванням вантажоодержувачів, перевізників та інших логісти-
чних посередників. 

Вибір оптимального перевізника та логістичних посередників 
Вибір виду транспортування, виду транспорту і логістичних 

посередників здійснюється на основі системи критеріїв. До осно-
вних критеріїв при виборі способів перевезень і виду транспорту 
відносять:  

мінімальні витрати на транспортування; 
час доставки вантажу; максимальна 
надійність і безпека;  
мінімальні витрати, пов’язані із запасами в дорозі; 
потужність і доступність видів транспорту; 
продуктова диференціація.  

На вибір транспортного засобу і способу доставки вантажів 
найбільший вплив мають витрати. Згідно з концепцією повної 
вартості слід сформувати систему руху матеріального потоку та-
ким чином, щоб загальна сума витрат була мінімальною. У цьому 
випадку низька надійність транспортування — це не тільки час, 
на який запізнився товар щодо запланованого терміну, а також 
збитки через простій виробничих потужностей через відсутність 
матеріалів або комплектуючих, збитки виходом на ринок з това-
ром пізніше конкурентів, збитки через зрив вигідного контракту 
тощо.  

Відповідно, в якості факторів, що впливають на повну вар-
тість доставки товарів, розглядаються також надійність доставки, 
доступність транспортних послуг, здатність перевозити товар без 
пошкоджень і т.д. 
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Центральне місце серед інших при прийнятті рішень із транс-
портування займає процедура вибору перевізника (перевізників). 
Є два варіанти вирішення цієї проблеми: перший — вибір і всі 
подальші дії доручаються транспортно-експедиційної фірмі; ін-
ший (складніший, але дешевший) — вирішення проблеми самос-
тійно.  

При виборі перевізника власними зусиллями менеджер пови-
нен спиратися на певну систему вибору, алгоритм якої схожий на 
вибір постачальника. При цьому слід визначити основні критерії 
оцінки можливих перевізників, встановити значимість для кож-
ного критерію і, провівши оцінку всіх варіантів, вибрати кілька з 
них, які найповніше задовольняють обраними критеріями. 

Факторами, що впливають на вибір перевізника; виступають:  
наявність додаткових послуг по експедиційного обслугову-

вання, комплектації та доставки вантажу;  
гнучкість маршруту транспортних засобів; 
можливість переадресації вантажу в 
дорозі; регулярність роботи транспорту; 
кваліфікація персоналу перевізника;  
контроль руху товару в дорозі за допомогою засобів зв’язку; 

гнучкість тарифних схем перевезень; порядок передачі 

заявки на доставку; якість транспортних послуг; 

екологічність транспортних засобів. 
 

Поряд з перевізником, основним логістичним посередником 
при перевезенні є транспортно-експедиційна фірма (або експеди-
тор). Експедиторські організації — це уповноважені нейтральні 
посередники між відправниками, одержувачами і транспортною 
складовою. Експедиція виділяється зі сфери виробництва і торгі-
влі і функціонує в якості третьої юридичної особи. Тому за кор-
доном усі виробники пропонують свої товари на ринку через по-
середників, кожен з яких прагне сформувати свій канал розподі-
лу. При цьому різко зменшується кількість контрактів виробника 
з ймовірними покупцями. Саме тому експедиційна діяльність в 
логістиці є окремим видом логістичного сервісу. У сфері обслу-
говування транспортних каналів функціонують як великі фірми  
— центри сервісу, так і невеликі приватні експедиційні організа-
ції, що обслуговують невеликі підприємства за принципом кур’ 
єрської служби за короткий проміжок часу з великим ступе-нем 
надійності.  

В обов’язки експедиторів можна віднести: організацію пере-

везення вантажу, забезпечення відправлення та одержання ван- 
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тажу, а також інші обов’язки, пов’язані з перевезеннями. Додат-
ковими послугами, які експедитори можуть надавати клієнтам, є:  

отримання документів для експорту-імпорту вантажів; 
виконання митних формальностей; контроль за 
кількістю і станом вантажу; вантажно-
розвантажувальні роботи;  
сплата митних зборів та інших витрат, пов’язаних з транс-

портуванням; 
зберігання, складування, сортування та комплектація ванта-

жів;  
інформаційні послуги, страхування і т.д. 
До числа допоміжних логістичних партнерів з транспортуван-

ня (якщо експедитори не виконують ці функції самостійно) від-
носять страхові, охоронні, інформаційні фірми і компанії, банки 
та інші фінансові установи, підприємства з вантажопереробки, 
упаковці, вантажні термінали, а також спеціалізовані агенти і 
брокери. Системи критеріїв і показників, а також процедури ви-
бору цих посередників надзвичайно різноманітними. Серед осно-
вних критеріїв вибору можна назвати розмір тарифів, надійність, 
фінансову стійкість, комплексний характер сервісу тощо. 
 

РЛ 1. Дискусія  
«Види транспорту, їх характеристика, система доставки това-

рів» 
 

РЛ. 2. Завдання «Забруднення навколишнього середовища 
різними видами транспорту» 

Дайте відповіді на такі питання: 
 Як впливає транспорт на навколишнє середовище? 
 Який з видів транспорту найекологічніший? 
 Ваші пропозиції для поліпшення екологічної ситуації при 

використанні транспортних засобів. 
 

РЛ 3. Особливості різного виду транспорту 
1. Постановка завдання. Оцініть переваги і недоліки основних 

видів транспорту.  
Якими критеріями для порівняльної оцінки необхідно 

керува-тися? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Вид 

Переваги Недоліки 
транспорту   

 
Морський 
 
Автомобільний 
 
Трубопровідний 
 
Повітряний 
 
Залізничний 

 

2. Дайте відповіді на питання. 
 Основні завдання логістики на транспорті 
 Що впливає на логістичні процеси на транспорті? 
 Що впливає на своєчасність поставок продукції? 
 На основі чого здійснюється рух транспортного потоку? 
 Які логістичні процеси впливають на підвищення ефектив-

ності транспорту? 

 

Література. 
 Артдатова М.С. Логистика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. 

— М., 2010. 
 Визначення основних термінів логістики постачання. — Режим 

доступу: http://studopedia.org/2-95929.html 
 Логістика: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення ди-

сципліни. — К.: КНЕУ, 2009.  
 Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика: Навч. посібн. — К.: 

КНЕУ, 2008. 
 Крикавський Є. М. Логістика підприємства — Л.: Львівська полі-

техніка, 2011.  
 Сергеев В. М. Логистика в бизнесе. — М.: ИНФРА-М, 2009. 
 Смехов А. А. Основы транспортной логистики. — М.: Транспорт, 

1995. 
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9. ПЕРСОНАЛ 
 
 

 

9 . 1 . Професійний добір персоналу 
 

Функції теми  
Вираз «кадри вирішують все» і сьогодні не втратив своєї акту-

альності. Якісний добір персоналу є однією із найважливіших 
складових успіху діяльності підприємства, організації та розвит-
ку малого бізнесу.  

Вдало підібрана команда дозволяє реалізувати найсміливіші 
плани і проекти компанії і, навпаки, випадкові люди, прийняті на 
роботу навмання, можуть призвести до краху навіть цілком ус-
пішну компанію.  

Формування успішної команди слід починати з грамотно 
складених оголошень про відкриті вакансії, а результатом буде 
розгляд і запрошення на співбесіду кандидатів із найякіснішими 
резюме. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

роль персоналу в організації роботи підприємства; 
визначення та структуру персоналу; 

вміють:  
виявити актуальність проблеми пошуку персоналу з точки 

зору підприємства;  
використовувати теоретичну інформацію для виконання 

практичних ситуацій. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення теми студенти будуть 
знати: 
— етапи відбору персоналу; 
— переваги та недоліки джерел набору персоналу; 
вміти: 
— складати оголошення про поточну вакансії; 
— оцінювати ефективність різних способів пошуку і підбору 

кандидатів; 
— використовувати оптимальний метод підбору персоналу 

для різних вакансій. 
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Організація заняття 
 

№ Час 

Заходи Засоби 

Соціальна 

п/п /хв. форма   
     

1 15 
Вступ до теми заняття. Постановка 

Дискусія Студенти 
проблемного питання     

     

2 10 
Інформаційна фаза 

ІЛ1 Викладач 
Міні-лекція     

     

3 15 
Дискусія. Виконання завдання РЛ 1, 

Студенти  РЛ 2     
     

4 35 
Тести за темою «Персонал» РЛ 3, Індивідуальна 
Виконання практичних і навчаль- РЛ 4, робота 

  них завдань РЛПР 1  
     

5 
 Підведення підсумків. 

РЛ 5, Індивідуальна 
5 Домашнє завдання. Письмова само- 

РЛПР 2 робота   стійна робота     
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Постановка проблемного питання 

«Чому дана тема розглядається в даному курсі?» Участь студен-
тів в обговоренні. (Спонукання наводити відповідні приклади з 
особистого досвіду, різноманітних джерел інформації.)  

К2. Лекція викладача за темою заняття з використанням на-
вчальних матеріалів в електронному форматі.  

Вивчення переваг і недоліків внутрішніх і зовнішніх джерел 
залучення персоналу.  

Виконання студентами завдання. Складання оголошення про 
відкриту вакансію. Підбір до ключових понять і термінів відпові-
дних визначень.  

К3. Тести за темою «Персонал». Закріплення знань за темою 
шляхом виконання тестових завдань.  

К4. Домашнє завдання. Письмова самостійна робота. На осно-
ві отриманих матеріалів здійснити власну оцінку ефективності 
різних способів пошуку та добору кандидатів на посади, порівня-
ти рішення. 
 

Матеріали до заняття ІЛ 1. «Навіщо потрібен персонал? 
Пошук персоналу з точ- 

ки зору підприємства»  
Персонал (від лат. personalis — особистий) — це особистий 

склад організації, який працює за наймом і має певну компетен- 
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цію, що поєднує здібності і мотивацію кожного співробітника та 
визначає його поведінку в рамках організації.  

Персонал є основним ресурсом підприємства, що складається 
з окремих працівників, об’єднаних певним чином і цілеспрямо-
вано діючих для досягнення цілей підприємства, а також групо-
вих і особистих цілей працівників.  

Поняття «менеджмент персоналу» охоплює: підбір, підгото-
вку, оцінку і розміщення керівних кадрів, розроблення системи 
заробітної плати, підвищення кваліфікації кадрів тощо.  

Основною метою менеджменту персоналу є поєднання ефек-
тивного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та стиму-
лювання його до високоефективної праці. Система управління 
персоналом є підсистемою загальної системи управління органі-
зацією. 

До складу персоналу входять постійні й тимчасові працівни-  
ки, які уособлюють кваліфіковану і некваліфіковану працю. 

Виробничий персонал, або робітники, здійснюють трудову  
діяльність у матеріальному виробництві з переважною фізичною 
працею. Вони безпосередньо зайняті створенням матеріальних 
цінностей або роботами з надання різноманітних виробничих по-
слуг, переміщення вантажів тощо.  

Робітники умовно поділяються на основних і допоміжних, 
співвідношення яких є важливим аналітичним показником ефек-
тивності виробництва, оскільки в міру автоматизації та механіза-
ції виробничих процесів роль допоміжних зростає.  

Управлінський персонал здійснює трудову діяльність у про-
цесі управління виробництвом з переважною часткою розумової 
праці. Він зайнятий переробкою інформації з використанням тех-
нічних засобів управління. Основним результатом його трудової 
діяльності є вивчення проблем управління, створення нової інфо-
рмації, зміна її змісту або форм, підготовка управлінських рі-
шень, а після їх ухвалення — реалізація та контроль за виконан-
ням рішень.  

Серед кадрів управління виділяють керівників, фахівців і 
спеціалістів. Принципова їх відмінність полягає в юридичному 
праві ухвалення рішень і наявності підлеглих. Залежно від масш-
табу управління розрізняють лінійних керівників, які відповіда-
ють за ухвалення рішень за всіма функціями управління, і функ-
ціональних керівників, що реалізують окремі функції управління.  

Головними елементами системи управління персоналом є під-
системи (таб. 1), що забезпечують основні напрямки, етапи, 
принципи, види і форми кадрової роботи. 
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 Таблиця 1 

ФУНКЦІЇ ПІДСИСТЕМ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
  

Підсистема Функція 
  

Умови праці Дотримання вимог: психофізіології, ергономіки праці й 
 технічної етики; охорони праці і техніки безпеки; охо- 

 рони навколишнього середовища 
  

Трудові Аналіз і регулювання: групових і особистих взаємовід- 
відносини носин, відносин керівництва; управління виробничими 

 конфліктами і стресами; соціально-психологічної діаг- 
 ностики;  дотримання  етичних  норм  взаємовідносин; 

 управління взаємодією з профспілками 
  

Оформлення Оформлення й облік прийому, звільнень, переміщень; 
й облік інформаційне забезпечення системи кадрового управ- 

 ління; профорієнтація; забезпечення зайнятості 
  

Планування, Розроблення стратегії управління персоналом;  аналіз 
прогнозування кадрового потенціалу; аналіз ринку праці, планування і 

і маркетинг прогнозування потреби в персоналі, організація рекла- 
персоналу ми; взаємозв’язок із зовнішніми джерелами, що забезпе- 

 чують кадрами організацію; оцінювання кандидатів на 

 вакантні посади; поточне періодичне оцінювання кадрів 
  

Розвиток Технічне й економічне навчання; перепідготовка і під- 
персоналу вищення кваліфікації; робота з кадровим резервом; пла- 

 нування  і  контроль  ділової  кар’єри;  професійно- 

 психологічна адаптація нових працівників 
  

Аналіз Нормування і тарифікація трудового процесу; розроб- 
і розвиток лення систем оплати праці; використання засобів мора- 

засобів стиму- льного заохочення; розроблення форм участі в прибут- 

лювання праці ках і капіталі; управління трудовою мотивацією 
  

Юридичні Вирішення правових питань трудових угод; узгодження 
послуги розпорядницьких документів з управління персоналом; 

 розширення правових питань господарської діяльності 
  

Розвиток Організація громадського харчування; управління жит- 
соціальної лово-побутовим обслуговуванням; розвиток культури і 

інфраструктури фізичного виховання; забезпечення охорони здоров’я й 
 відпочинку; забезпечення дитячими закладами; управ- 
 ління соціальними конфліктами і стресами; організація 
 продажу продуктів харчування і товарів народного спо- 

 живання 
  

Розроблення Аналіз сформованої організаційної структури управлін- 
організаційних ня; проектування організаційних структур управління; 

структур розроблення штатного розкладу; побудова нової органі- 

управління заційної структури управління 
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Пошук персоналу з точки зору підприємства  
Управління персоналом — постійний процес вирішення 

проблем комплектування організації персоналом відповідної 

якості і кількості, що вимагає виконання певних завдань: на-бір, 

підбір , управління кар’єрою та мотивацію організації. 

Технологія підбору персоналу включає набір і відбір персо-налу. 
 

Набір персоналу — це система заходів, які здійснює підпри-
ємство з метою залучення працівників певної кваліфікації, кіль-
кості для досягнення своїх цілей.  

Набір починається з пошуку кандидатур на заміщення вакант-
них місць відповідно до їх вимог і створення необхідного резерву 
кандидатів на всі посади і робочі місця. При цьому потрібно вра-
ховувати рух персоналу, а саме: вихід на пенсію, звільнення у 
зв’язку із закінченням договору про найм; розширення сфери ді-
яльності організації. 

Організація найму повинна починатися з опису робіт, їх конк-  
ретизації відповідно до робочого місця, для виконання яких і під-
бирається потрібний працівник.  

Відбір персоналу — це процес вивчення психологічних і про-
фесійних якостей працівника з метою встановлення його відпові-
дності до вимог робочого місця і підбору з наявних претендентів 
того, хто найбільше підходить на це робоче місце, з урахуванням 
його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, здібностей, 
характеру та інтересів організації.  

Завдання набору — створити необхідний резерв кандидатів на 
вакантні посади, з якого будуть відібрані найбільш підходящі 
працівники. Тому кадрова робота передбачає пошук кандидатів, 
збір та обробку інформації про них, вибір кандидата, обговорен-
ня з ним умов найму, підписання контракту (наймання) і вступ на 
посаду (початок роботи).  

Процес підбору кандидатів і вивчення їх відповідності функ-
ціональним обов’язкам передбачає  

— аналіз заяв на конкретні робочі місця, професії та посади 
спеціалістів і керівників (які відповідають вимогам професії чи 
посади; не відповідають вимогам уданий час, але їх можна на-
вчити; не відповідають вимогам і їм слід відмовити);  

— вивчення документів та інформації попереднього місця 
роботи, анкетного опитування, рекомендацій осіб, що знають ка-
ндидата;  

— співбесіду з кандидатом (досвід роботи на посаді чи за фа-

хом, що вміє робити, що він хоче робити, чому звільнився з по- 
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переднього місця роботи, які умови праці та винагороди хоче ма-
ти на новому місці);  

— проведення, в разі необхідності, тестування й оцінювання 
якостей кандидата (відповідає вимогам робочого місця; може 
працювати після додаткового професійного навчання; не відпові-
дає вимогам робочого місця);  

— оформлення на робоче місце: складання характеристики на 
нового працівника, відкриття особової справи, ознайомлення з 
умовами та оплатою праці, укладання контракту, видання наказу 
щодо прийому на роботу.  

Процедура відбору кандидатів на посаду складається з таких 

етапів (рис. 1). 
 

Кандидати на отримання посади   
    

    

Попередній відбір претендентів   
    

    

    

Заповнення бланку заяви чи анкети претендента на посаду   
    

    

    

 Співбесіда   
  

 В   

   І 
 Тестування  Д 
  

 М   

   

О    
  

 
В 

Перевірка рекомендацій і послужного списку  А    

    

    

 Медичний огляд   
    

    

    

Проведення підсумкової співбесіди   
   

    

    

Прийняття остаточного рішення про наймання 
  

  
    

 
Рис. 1. Процедура відбору персоналу 

 

Набір персоналу здійснюється з внутрішніх і зовнішніх дже- 

рел (табл. 2). 
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   Таблиця 2 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЖЕРЕЛ НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ 

    

Внутрішні джерела Зовнішні джерела 
    

Переваги Недоліки Переваги Недоліки 
    

Поява можли- Обмежування мо- Підвищується Більш високі ви- 
востей для слу- жливості відбору можливість ви- трати на залу- 

жбового росту кадрів бору чення кадрів 

Низькі витрати Високі витрати на Поява нових Довгий період 
на залучення підвищення ква- ідей і прийомів адаптації 

кадрів ліфікації роботи  
Претендентів на Можлива виробни- Зменшується за- Погіршення соці- 
посаду добре ча незрячість (не гроза появи ін- ально-психо- 
знає колектив видно недоліків на триг всередині логічного клімату 

 підприємстві) підприємства на підприємстві 

Претендент на Поява панібратст- Фахівці не від- Багато часу ви- 
посаду добре ва при вирішенні риваються від трачається на 
знає організацію ділових питань своїх основних випробувальний 

  ділянок роботи термін 

Швидке запов- «Родинність», яка Найм на роботу Заміщення поса- 
нення вакантної призводить до від- покриває абсо- ди вимагає три- 
посади без ада- сутності нових лютну потребу в валого періоду 

птації ідей кадрах. часу 

Вивільнення Небажання відмо-  Блокування мо- 
посади для про- вляти у чомусь  жливого 
сування моло- працівнику, який  кар’єрного росту 
дих кадрів довго працює в  співробітників 

 організації  підприємства 

Зростання про- Можлива поява Новий праців- Зростання плин- 
дуктивності напруження або ник легко дося- ності власних 
праці суперництво у ко- гає визнання ко- кадрів 

 лективі при появі лективу  

 кількох претенден-   

 тів на одну посаду   
Збереження рі- Зниження актив-   

вня оплати пра- ності рядових   

ці, який склався працівників, які   

в організації претендують на   

 вищу посаду   
Вирішується    

проблема за-    

йнятості влас-    

них кадрів    
Підвищується    

мотивація задо-    

воленості працею    
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РЛ 1. Поняття — визначення Постановка завдання. До 
ключових понять і термінів необ- 

хідно підібрати відповідні визначення. 
Ключові поняття та терміни 
 Працівник.  
 Персонал. 
 Управління персоналом. 
 Суб’єкт управління. 
 Об’єкт управління. 
 Підбір персоналу. 
 Набір персоналу. 
Визначення 
А) постійний процес вирішення проблем комплектування ор- 

ганізації персоналом відповідної якості і кількості, що вимагає 
виконання певних завдань: набір, підбір, управління кар’єрою та 
мотивацію організації;  

Б) система заходів, які здійснює підприємство з метою залу-
чення працівників певної кваліфікації, кількості для досягнення 
своїх цілей;  

В) сукупність елементів системи, які здійснюють управління 
як цільовий вплив на об’єкт управління, апарат управління, орга-
нізуючий працю виконавців;  

Г) фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує 
трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим 
договором (контрактом) відповідно до закону;  

Д) особистий склад організації, який працює за наймом і має 
певну компетенцію, що поєднує здібності і мотивацію кожного 
співробітника та визначає його поведінку в рамках організації;  

Е) безліч виконавців, що забезпечують досягнення мети; Є) 
процес вивчення психологічних і професійних якостей праців-  

ника з метою встановлення його відповідності до вимог робочого мі-
сця і підбору з наявних претендентів того хто, найбільше підходить 
на це робоче місце, з врахуванням його кваліфікації, спеціальності, 
особистих якостей, здібностей, характеру та інтересів організації. 
 

РЛ 2. Складання оголошення про відкриту вакансію 
Опис ситуації і постановка завдання 
Оціночній компанії потрібен асистент експерта-оцінювача. 

Необхідно скласти оголошення про відкриту вакансію. 
Методичні рекомендації  
В оголошенні про відкриту вакансію необхідно вказати поса-

ду, на яку потрібен кандидат, дати стислу характеристику органі- 
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зації, де він буде працювати, описати посадові обов’язки, вимоги 
(обов’язкові та бажані), умови праці та соціального захисту , 
ймо-вірний рівень заробітної плати; вказати номер телефону, 
факс, адресу електронної пошти для передача резюме.  

Наведемо приклад складання тексту оголошення: 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТУ ВАКАНСІЮ 
Посада. Асистент експерта-оцінювача. 
Організація. Оціночна компанія «Апретом». 
Обов’язки  

збір/обробка необхідної 
інформації; укладання договорів на 
оцінку; фотофіксація об’єктів 
оцінки; виїзд на об’єкти; робота з 
базою даних оцінювача.  

Вимоги: 
Обов’язкові 

повна вища освіта; наявність кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача за спеціаліза-  

цією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомос- 
ті), у тому числі земельних ділянок і майнових прав на них»; 

комп’ютер (Word, Exel, Internet);  
досвід роботи не менше 1 року; 
пунктуальність.  
Бажані 
наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціаліза- 

ціями 1.2. «Оцінка машин та обладнання», 1.3 «Оцінка колісних тра-
нспортних засобів». 

комп’ютер (MS Access, е-mail).  
Умови праці та соціальний захист 

офіційне працевлаштування; 
випробувальний термін 3 місяці; 
робочий день з 9–00 до 18–00; 

офіс знаходиться біля станції метро «Святошин»; 

заробітна плата обговорюється індивідуально 

 

 

РЛ 3. Тести за темою «Персонал» 1. Персонал як головний 
елемент будь-якої системи 

управління ...  
а — є суб’єктом управління; 
б — є об’єктом управління;  
в — одночасно може бути і суб’єктом і об’єктом управління. 
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2. Який комплекс кадрових заходів зменшує приплив но-
вих людей та ідей в організацію 

а — просування всередині; б 
— компенсаційна політика; 
в — використання міжнародних кадрів?  
3. Система заходів , які здійснює підприємство з метою за-

лучення працівників певної кваліфікації, кількості для дося-
гнення своїх цілей  

а — підбір; 
б — відбір; 
в — набір. 
г — укладання контракту.  
4. До недоліків зовнішніх джерел набору персоналу відно-

сять (обрати правильні відповіді) 
а — високі витрати на підвищення кваліфікації;  
 — погіршення соціально-психологічного клімату на підпри-

ємстві;  
в — вищі витрати на залучення кадрів. 
5. До переваг зовнішніх джерел набору персоналу відно-

сять (обрати правильні відповіді) 
а — вивільнення посади для просування молодих кадрів; 
 — збереження рівня оплати праці, який склався в організа- 

ції; в — підвищується можливість 
вибору.  
6. До недоліків внутрішніх джерел набору персоналу відно-

сять (обрати правильні відповіді)  
а — обмежування можливості відбору кадрів; 
б — поява нових імпульсів для розвитку; в — 
низькі витрати на адаптацію персоналу.  
7. До переваг внутрішніх джерел набору персоналу відно-

сять (обрати правильні відповіді)  
а — обмежування можливості відбору кадрів; 
б — поява нових імпульсів для розвитку; 
в — швидке заповнення вакантної посади без адаптації..  
8. Що слід роузміти під плинністю кадрів (за необходімості 

вказати кілька)  
а — усі види звільнень з організації; б — звільнення за 
власним бажанням та ініціативою адмініст-  

рації; в — звільнення за скороченням штату та ініціативою 
адмініс-  

трації; г — звільнення за власним бажанням і за скороченням 

штату? 
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Бланк до тесту 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 

 

РЛ 4. Оцінка ефективності різних способів пошуку і підбо-
ру кандидатів 

Постановка завдання. Заповніть таблицю, визначивши умови 
та можливості застосування, витрати, доцільність та 
ефективність застосування різних джерел залучення персоналу. 
 

Джерело Умови застосування і витрати 
  

Внутрішній ресурс  

Ротації та просування  
  

Рекрутингові агентства  

Executive Search Агентства  

Розміщення замовлення в рекрутинговому  

агентстві на прямий пошук, використання  

баз даних, а також відбір по рекламі  
  

Реклама  

А) розміщення реклами при пошуку спів-  

робітника на конкретну позицію середньої  

складності;  

Б) періодичне або постійне розміщення  

реклами на посади, які знаходіться в сфері  

інтересів компанії  
  

PR  

Інформаційні статті в спеціалізованих ви-  

даннях, присвячених плануванню кар’єри  
  

Сайт  

Розміщення інформації про вакансії ком-  

панії на власному сайті  
  

Internet  

Розміщення вакансій на спеціалізованих  

сайтах, а також аналіз розміщених там же  

резюме кандидатів  
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            Закінчення табл. 
              

   Джерело     Умови застосування і витрати  
               

Навчальні заклади             
Звернення до ВНЗ, на курси підвищення       

кваліфікації, в установи підвищення ква-       

ліфікації, тощо             
              

Професійні асоціації           

Звернення до професійних асоціацій і PR       
               

Бази даних             
Постійне поповнення і аналіз бази даних,       

можливість швидкого пошуку і монітори-       

нгу ринку праці             
              

Рекомендації по базі даних           
Отримання професійних компетентних ре-       

комендацій               
               

Інші рекомендації             
За певної ситуації можуть бути розглянуті       

варіанти рекомендацій співробітників         

компанії               
              

Ділові рекомендації           
              

Телевізійна реклама           
             

Зовнішня реклама (оголошення)         
               

Прямий пошук             
Безпосереднє перехоплення співробітників       

з компаній сфери, що цікавить         
           

РЛПР 1: Ключ до тесту за темою «Персонал»   
                

  1  2  3  4  5 6  7 8  
                

а    х    х     х   
               

б        х      х 
                

в  х    х    х х     
                

г                
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РЛПР 2. Оцінка ефективності різних способів пошуку і пі-

дбору кандидатів 
 

Джерело Умови застосування і витрати 
  

Внутрішній ресурс Безвитратний метод. 
Ротації та просування Анонсування  внутрішнього  конкурсу  з 

 умовами проведення та участі. 
 Переваги — мотивація співробітників, га- 
 рантована лояльність. 
 Небезпеки — відсутність припливу свіжих 
 сил,  можлива  необ’єктивність,  можлива 

 відсутність необхідної кваліфікації 
  

Рекрутингові агентства 20–25 % річного доходу кандидата, 30–35 
Executive Search Агентства % Executive Search. Доцільно за необхід- 
Розміщення замовлення в рек- ності швидкого пошуку, пошуку Top 
рутинговому агентстві на manager або вкрай рідкісного фахівця. 
прямий пошук, використання Головна перевага — наявність бази даних. 
баз даних, а також відбір по Плюси — великий об’єм інформації, зни- 
рекламі ження тимчасових витрат. 

 Небезпеки — формальний підхід, незнання 

 рекрутами специфіки бізнесу і організації 
  

Реклама Залежно від статусу видання розміщення 
А)  розміщення реклами при реклами може скласти від 100 до кількох 
пошуку співробітника на кон- тисяч доларів. Доцільно на позиціях типо- 
кретну   позицію   середньої вих або нескладних, а також при значному 
складності; запасі часу. Плюси — широке охоплення 
Б)  періодичне  або  постійне аудиторії, відносно недорого. 
розміщення реклами на поса- Мінуси — великий об’єм робіт, не завжди 
ди, які знаходіться в сфері ін- прицільне охоплення 

тересів компанії  
  

PR Витрати можуть дуже сильно коливатись 
Інформаційні статті в спеціа- залежно від цілей, можливостей і зв’язків. 
лізованих  виданнях,  присвя- Доцільно на перспективу 

чених плануванню кар’єри  
  

Сайт Безвитратний метод з точки зору додатко- 
Розміщення інформації про вих інвестицій. Робота повинна проводи- 
вакансії компанії на власному тись спільно з IT manager. 
сайті Плюси — гарантує визначений рівень ау- 

 диторії. 
 Небезпеки — по ряду вакансій не працює 

 взагалі 
  

Internet Метод з достатньо низькими витратами. 
Розміщення вакансій на Абсолютно простий у виконання і не пот- 
спеціалізованих сайтах, а та- ребує взагалі ніяких додаткових ресурсів. 
кож аналіз розміщених там же Плюси — гарантує визначений рівень ау- 
резюме кандидатів диторії. 

 Небезпеки — по ряду вакансій не працює 

 взагалі 
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  Закінчення табл. 
  

Джерело Умови застосування і витрати 
  

Навчальні заклади Безвитратний метод. Потребує значних ча- 
Звернення до ВНЗ, на курси сових витрат. 
підвищення кваліфікації, в Плюси — молода професійно підготовлена 
установи підвищення кваліфі- аудиторія, ймовірний високий ступінь лоя- 
кації, тощо  льності в майбутньому. 

  Небезпеки — молода аудиторія, не адапто- 

  вана до бізнесу і робочих відносин 
  

Професійні асоціації Безвитратний метод. 
Звернення до професійних Потребує значних часових витрат. 
асоціацій і PR  Плюси — дуже влучно. 

  Небезпеки — немає 
   

Бази даних  Потребує значних часових витрат. 
Постійне поповнення і аналіз Абсолютно необхідний метод роботи. 
бази даних, можливість швид- Плюси — швидкий доступ до великого 
кого пошуку і моніторингу об’єму інформації. 
ринку праці  Небезпеки — обмежений тільки досвідом 

  однієї організації 
  

Рекомендації по базі даних Безвитратний метод 
Отримання професійних ком-  

петентних рекомендацій  
  

Інші рекомендації Безвитратний метод. 
За певної ситуації можуть бу- Плюси — відносна гарантія лояльності. 
ти розглянуті варіанти реко- Небезпеки — поєднання особистих і робо- 
мендацій співробітників ком- чих відносин 

панії   
  

Ділові рекомендації Безвитратний метод. 
  Дуже ефективний з точки зору поперед- 
  ньої експертної оцінки кандидатів. Ризики, 

  пов’язані з зобов’язаннями. 
  

Телевізійна реклама Ціни в рамках 150–300 доларів. 
  Плюси — дуже широке охоплення. 
  Небезпеки — приблизність критеріїв, ве- 

  лика кількість зовсім «не тих» кандидатів 
  

Зовнішня реклама (оголо- Безвитратний метод. 
шення)  Ефективний для пошуку персоналу неви- 

  сокого рівня, а також персоналу торгових 

  точок 
   

Прямий пошук 
перехоплення 

Основне правило — наявність у співробіт- 
Безпосереднє ника служби персоналу. Представницькі 
співробітників з  компаній витрати 

сфери, що цікавить  
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9 . 2 . Резюме. Відбір персоналу 
 

Функції теми  
Опинившись без роботи в кризовий для економіки час, люди-

на відчуває себе, щонайменше, безпорадно, оскільки опинилася 
без засобів до існування. Перед нею стоїть питання, які зробити 
кроки в першу чергу (особливо, якщо з пошуком роботи вона ще 
не стикалася).  

Яким би насиченим не був сьогоднішній ринок праці, але по-
пит на хороших фахівців не тільки зберігся, але й неухильно зро-
стає. Безумовно, пропозиція значно перевищує попит, що поро-
джує великий конкурс фахівців, і тому основне завдання шукачів  
— привернути увагу саме до своєї кандидатури. І візитною карт-
кою в цьому питанні є професійне резюме.  

Резюме — короткий опис досвіду, професійних навичок здо-

бувача. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

суть і завдання управління персоналом; 
основні процеси управління 
персоналом; суть і роль резюме;  
роль відбору персоналу як найважливішої умови ефективної 

діяльності компанії; 
уміють: 

виявляти переваги та недоліки методів відбору персоналу; 
складати резюме з дотриманням вимог, згідно заявленої по- 

сади; структурувати інформацію, аналізувати, порівнювати, інте- 
 

рпретувати інформацію, візуалізувати свої знання, думки та по-

зиції з питань відбору персоналу. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати 
— правила складання ефективного резюме; 
— ключові позиції резюме; 
— послідовність складання резюме; 
вміти 
— складати резюме; 
— аналізувати й оцінювати резюме кандидатів; 
— проводити результативну співбесіду. 
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Організація заняття 
 

№ Час /  
Заходи 

Соціальна 
Засоби 

п/п хв. 
 

форма    
     

  Вступ   

  Розгляд та обговорення карикатур:   

  1. Що таке резюме?  

ІЛ 1 
1 10 

2. Для чого потрібно знати, що таке ре- 
Студенти зюме? РЛ 1 

   

  3. Які складності виникають при напи-   

  санні резюме?   

  4. Що таке «блискуче» резюме?   
     

  Змістовна частина лекції подається у фо-  
ІЛ 3   рмі доповіді викладача. (Спонукання на- 

Викладач   водити приклади з особистого досвіду, ІЛ 4 
   

  різних джерел інформації)   
      

2 20 Складання резюме на базі наданої теорії 
 ІЛ 2 
 ІЛ 5   для себе як кандидата на посаду (посада Студенти   ІЛ 6   

обирається студентами самостійно) 
 

   ІЛ 7      
     

  Вивчення методів відбору персоналу на 
Студенти ІЛ 3   основі їх порівняльної характеристики     

      

3 45 Практичні завдання «Відбір персоналу» 
Робота 

РЛ 2-4 
в групах      

     

  Домашнє завдання та вказівки щодо   

4 

 його виконання. Проаналізувати прик- 
Індивідуа- 

 

5 лади резюме та визначити, що можна ска- РЛ 5 льна робота 
  зати про психологічні особливості канди-   

  датів на посаду   
      

 80     
      

 
Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Розгляд та обговорення карикатур:  

Що таке резюме? Для чого потрібно знати, що таке резюме? Які 
складності виникають при написанні резюме? Що таке «блиску-
че» резюме? Участь студентів в обговоренні. (Спонукання наво-
дити відповідні приклади з особистого досвіду, різноманітних 
джерел інформації.)  

К2. Лекція викладача за темою заняття з використанням на-
вчальних матеріалів в електронному форматі. Складання резюме 
на базі наданої теорії для себе як кандидата на посаду.  

К3. Практичні завдання «Відбір персоналу», вивчення методів 

відбору персоналу на основї їх порівняльної характеристики РЛ 2–4. 
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К4. Домашнє завдання. Письмова самостійні робота. На осно-
ві отриманих матеріалів здійснити власну оцінку ефективності 
різних способів пошуку та добору кандидатів на посади, порівня-
ти рішення. РЛ 5. 

 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатури 
Карикатура 1  
Що Ви бачите на картинці? Що карикатурист хотів сказати? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ 2. Карикатура 2 
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РЛ 3. Карикатура 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ 4. Карикатура 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Вступне слово викладача 
 

Однією з найефективніших форм прийняття інформації від 
претендентів на відповідні посади є резюме. 

Резюме 
 перша інформація про кандидата, яку отримує HR-менеджер;  
 може розповісти нам про кандидата набагато більше, ніж 

може здатися на перший погляд; 
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 коротка документальна самопрезентація здобувача вакансії пе-
ред потенційним роботодавцем, специфічний вид ділового листа;  

 основне функціональне призначення резюме полягає не в 
отриманні роботи, а насамперед в інформуванні адресата, вста-  
новленні з ним контакту і пробудженні професійного інтересу до 
особистості відправника;  

• обертається для здобувача вакансії запрошенням на співбесіду. 
Підготувати ефективне резюме нескладно, якщо дотримувати-ся 

правил, які стосуються змісту, структури, стилю викладу та 
оформлення документа. 

Резюме можна скласти стисло (коротке резюме), а можна дати 
повний варіант (розгорнуте резюме). Тип і форма резюме зале-
жать від мети здобувача. З цього випливає, що немає встановле-
ної форми резюме, однак є загальноприйняті позиції: вік, сімей-
ний стан, освіта, попередні місця роботи. 
 

ІЛ 2. Резюме  
Мета створення резюме здобувача — максимально вигідно 

представити себе, щоб роботодавець призначив йому час співбесі-
ди. Резюме — це перша інформація про кандидата, яку отримує HR-
менеджер. Багато менеджерів не дуже довіряють резюме і во-ліють 
зустрічатися з кандидатами особисто. Хтось вважає, що бі-льшість 
кандидатів просто не вміє складати «коротку інформацію про себе». 
Хтось, навпаки, думає, що шукачі стали занадто «підко-ваними» та 
надсилають резюме, підготовлене професіоналами. 

Резюме може розповісти нам про кандидата набагато більше, 
ніж може здатися на перший погляд. Згадайте дедуктивний метод 
Шерлока Холмса, за допомогою якого знаменитий детектив роз-
плутував, здавалося б, нерозв’язні ситуації. У чому секрет? У то-
му, щоб відновити загальну картину на основі вихідних даних, не 
загубивши жодної деталі.  

Відмінними рисами змісту ефективного резюме прийнято 
вважати переконливість, точність. Структура документа повинна 
забезпечувати компактне, послідовне і разом з тим зручне для 
вивчення розташування тексту (табл. 2).  

Стиль резюме повинен бути спокійним, доброзичливим, лако-
нічним. З урахуванням функціональної спрямованості цього до-
кумента для його стилю є характерним і активне використання 
так званих мовних формул: стійких словосполучень і зворотів 
письмової мови). Що стосується форми документа, то залежно 
від умов підготовки документ може бути представлений у формі 
рубрикованого тексту, анкети або зв’язного тексту (листи). 
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Приблизна послідовність складання резюме 
 

 Персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце народжен-
ня, паспортні дані, нагороди, сімейний стан, поштова адреса, теле-
фон).  

 Освіта (місця навчання, перераховані в зворотній хронологіч-
ній послідовності, вчені ступені і звання із зазначенням дати їх прис- 
воєння). 

 Трудова діяльність (місця роботи і посади, зазначені у зворот-
ній хронологічній послідовності, і короткий опис характеру викону-
ваних робіт).  

 Професійні інтереси (напрями, в яких хотів би працювати пре-
тендент).  

 Додаткова інформація (іноземні мови, конкретні навички, що 
мають відношення до професії, співпраця з міжнародними та гро- 
мадськими організаціями, дипломи та свідоцтва). 

6. Цілі претендента при влаштуванні на роботу (посаду або на-

прям діяльності) 
 

Технологія первинного відсіву кандидатів  
Дуже часто перед HR-менеджером з’являється гора резюме, 

які треба переглянути . І, як завжди, резюме багато, а часу мало. 
Щоб приділити увагу тільки тим резюме, які дійсно цього заслу-
говують, спробуйте такий спосіб.  

Візьміть всю пачку резюме, які треба вивчити. Швидко перег-
ляньте їх усі.  

Переглянувши резюме, віднесіть його до однієї з трьох кате-
горій: 

 явно непридатні (з об’єктивних мінус-ознак); 
 сумнівні (з невеликою кількістю об’єктивних мінус-ознак); 
 начебто придатні (по відсутності як об’єктивних, так і суб’-

єктивних мінус-ознак). 
Після цього ретельно розберіть останню групу. Якщо не набе-

рете достатньої кількості кандидатів, гідних запрошення на спів-
бесіду, то зверніться до другої, сумнівної групи. До явно непри- 
датних резюме, як правило, повертатися вже не доводиться. 

Методика відновлення життєвого шляху 
Щоб вибрати кандидатури для запрошення на інтерв’ ю з чис-

ла придатних, необхідно проаналізувати текст резюме. Уважно 
перегляньте резюме, починаючи з кінця, в тому порядку, в якому 
кандидат проживав своє життя (за правилами складання резюме, 
відомості зазначаються від пізнішого періоду до більш раннього). 
Подумайте, чому і як людина вибирала собі ті чи ті місця роботи, 
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чому вчилася, як «злітала» і «падала»... Намагайтеся на основі 
представленої інформації відновити життєвий шлях людини і ви-
тягнути з шаблонного тексту на перший погляд непомітні, але ду-же 
важливі відомості про особу, мотиви, ділові якості кандидата.  

Про націленість на кар’єру і розвиток свідчитиме вибір склад-
ного вузу і спеціальності. Важливо відзначити, чи проходив кан-
дидат які-небудь курси або семінари за профілем своєї основної 
діяльності. Але, якщо у кандидата багато свідоцтв про підготовку 
в різних областях (від бухгалтера до народного цілителя), це буде 
говорити про те, що він занадто «розкидається» і не схильний до 
розвитку в своїй професії.  

І, нарешті, очікування здобувача за рівнем заробітної плати 
покажуть , наскільки адекватна самооцінка кандидата. Погано 
ви-глядають як завищені суми, так і занижені. 

«Контент-аналіз», або Що не сказав кандидат? Резюме, на- 
віть сухе і шаблонне, може дати нам чимало інформації не тільки 
про факти біографії, але й про психологічні особливості здобува-
ча. Йдеться про ту інформацію, яку здобувач не збирався повідо-
мляти, але яка міститься між рядків резюме. 
 

ІЛ 3. «Відбір персоналу. Методи відбору персоналу» Відбір 
— це процес вибору організацією одного з претенден-  

тів на вакантне місце, найвідповіднішого за критеріями відбору, і 
задоволення прагнення майбутнього співробітника отримати по-
саду, щоб реалізувати свої здібності та можливості.  

Менеджери з персоналу, аналізуючи ефективність методів від-
бору, використовують такий показник, як коефіцієнт відбору. Він 
визначається як відношення кількості відібраних бажаючих до 
кількості бажаючих, з яких здійснюється вибір. У малих фірмах, 
де немає служби персоналу, рішення по відбору приймає ліній-
ний менеджер. У великих організаціях менеджера, відповідаль-
ного за відбір, називають менеджером з найму.  

Традиційний підхід до відбору персоналу передбачає відбірко-
ву співбесіду (інтерв’ю) з претендентом, яку проводить менеджер 
і приймає рішення, керуючись своєю інтуїцією або рекомендаці-
єю вищого керівника.  

Питання, що задаються кандидату, повинні бути підготовлені 
заздалегідь. Цілей співбесіди дві: основна — отримання інфор-
мації про кандидата, тому слід терпляче вислуховувати людину, 
контролювати хід бесіди і спонукати її до розповіді про себе; до-
поміжна — інформувати претендента про специфіку пропонова-
ної роботи та вимоги до працівника. 
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Для підвищення якості відбору застосовують складніші тех-
нології, які передбачають послідовне використання кількох мето-
дів відбору. Практикують використання таких методів: відбірко-
ву бесіду, аналіз заяви, результатів медичних перевірок та інших 
доступних матеріалів про претендента, тести, вирішення конкре-
тних ситуацій, ділові ігри та інші методи.  

Важливим етапом є аналіз заяви, анкети, автобіографії та ін-
шої інформації, яку менеджер по персоналу може отримати від 
кандидата і крім нього. Бесіда може бути формалізована (питання 
за схемою), слабо формалізована або не формалізована.  

Тести використовуються як засіб вимірювання якостей люди-
ни, необхідних для результативного виконання роботи. Відомі і 
застосовуються сотні різних тестів:  

 тести виконання окремих робіт (для програмістів, водіїв, се-
кретарів-друкарок і т. д.), 

 тести, що моделюють обстановку, близьку до реальної (во- 
діння машини на тренажері, тест на психомоторні здібності),  

 письмові тести, використовувані для вимірювання рівня ро-
зумового розвитку та здібностей (шкала Векслера на розумові зді-
бності дорослих, Каліфорнійський тест розумової зрілості та ін.),  

 тести, що дозволяють виміряти різні особистісні параметри 
людини (тест Кеттелла, що виділяє 16 основних якостей претен-  
дента, Міннесотський особистісний тест, тест Гордона на особис-
тісний профіль, тест на соціальний інтелект, тест на адаптивність 
 товариськість у колективі та ін.), 

 тест на чесність, 
 проектні тести (тест Роршаха), 
 алкогольний і наркотичний тести, які є частиною медогляду 

та засновані на аналізах сечі і крові.  
Пробний іспит на посаду використовується для підбору пра-

цівників на певне коло спеціальностей (посад), наприклад, ліка-
рів, водіїв, операторів і т. п. Такий метод у ряді випадків ефекти-
вний, оскільки досить дешевий, доступний для будь-якої органі-
зації, а результати іспиту дають достатньо матеріалів для аналізу 
сильних і слабких сторін кандидата.  

Медичний огляд проводиться в момент найму на випадок по-
дачі можливих вимог компенсацій через погіршення здоров’я, 
прагнення визначити, чи може претендент впоратися з фізичними 
навантаженнями, характерними для пропонованої роботи, прави-
льно розрізняти кольори і т. п.  

У США, Японії та Західній Європі відбір може проводитися за 

допомогою спеціалізованих центрів оцінки, в яких імітуються 
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умови діяльності менеджера, близькі до реальних. У центрах 
працюють професійні психологи, які використовують спеціально 
підготовлені оціночні матеріали та тестові методики. Оціночні 
центри мають значні переваги в порівнянні з співробітниками 
служб персоналу фірм. Консультанти глибше знають свій пред-
мет, можуть порівнювати досвід різних компаній, об’ єктивно 
оцінювати проблеми замовника, не думаючи про реакцію їх кері-
вництва. Послуги центрів дорогі, але половина провідних постів і 
близько 87 % інших посад у фірмах заміщається з їх допомогою. 
 

ІЛ 4. «Порівняльні характеристики методів відбору 

персо-налу» 
 

Методи  
«За» «Проти» відбору  

персоналу    
    

Тести 1. Дозволяють успішно прогнозу- 1. Їх використання може 
здібнос- вати ефективність роботи в широ- викликати негативний ві- 
тей кому спектрі видів діяльності. дгук. 

 2. Зазвичай легкі і недорогі в ад- 2.Тести фізичних здібно- 
 мініструванні. стей можуть бути доро- 
 3. Найпоширеніша методика при гими в розробці та адмі- 

 прийомі на роботу ніструванні 
    

Кваліфі- 1. Кваліфікаційні тести мають від- 1. Письмові тести на знан- 
каційні носно високу валідність. ня роботи можуть викли- 
тести 2. Легкі і недорогі в адміністру- кати негативний відгук. 

 ванні. 2. Кваліфікаційні тести 
 3. Викликають менший негатив- можуть бути дорогими в 
 ний відгук, ніж тести здібностей і розробці та адміністру- 

 письмові тести на перевірку знань ванні 
   

Анкети 1. Легке і недороге адміністрування. 1. Можливі побоювання 
 2. Присутні певні свідчення валід- щодо конфіденційності 
 ності. 2. Можливе отримання 
 3. Можуть допомогти зменшити помилкової інформації 
 негативний відгук, породжуваний (інформацію необхідно 

 іншими тестами і процедурами перевіряти) 
    

Інтерв’ю з 1. Структуровані інтерв’ю, засно- 1. Структуровані інтерв’ю 
роботода- вані на аналізі роботи, можуть ма- зазвичай мають потрібні 
вцем ти високу валідність. показники валідності. 

 2. Дозволяє зменшити негативний 2. Для того щоб інтерв’ю 
 відгук, викликаний іншими теста- давало якісні результати, 
 ми інтерв’юер повинен во- 
   лодіти відмінними навич- 
   ками проведення ін- 
   терв’ю (може допомогти 

   відповідне навчання 
    

 
326 



   Закінчення табл. 
    

Методи  
«За» «Проти» відбору  

персоналу    
    

Вимоги до 1. Можуть використовуватися 1. У ряді випадків важко 
освіти та стосовно технічних і професійним продемонструвати необ- 
досвіду посадам для виявлення невідпові- хідність освіти та досвіду 

 дних і некомпетентних кандидатів для роботи на даній поса- 

   ді 
    

Тести на 1. Зазвичай не мають негативного 1. Можливі помилкові 
чесність відгуку. або соціально бажані від- 

 2. Показали себе валідними в ряді повіді. 
 випадків. 2. Може вимагатися спе- 
 3. Легкі і недорогі в адміністру- ціальна підготовка для 
 ванні адміністрування та інтер- 
   претації тестових балів. 
   3. Не слід застосовувати 
   до тих співробітників, які 

   вже працюють 
    

Перевірка 1. Можуть використовуватися для 1. Відгуки майже завжди 
рекомен- перевірки інформації, наданої ка- позитивні; 
дацій та ндидатом. вони зазвичай не дозво- 
характе- 2. Сприяє наданню кандидатами ляють диференціювати 
ристик більш точної інформації добрих і поганих праців- 

   ників 
    

Центри 1. Дозволяють успішно оцінювати 1. Дорогі у розробці та 
оцінки ефективність роботи або навчан- адмініструванні. 

 ня, управлінський потенціал та лі- 2. Потрібно спеціальний 
 дерські навички. тренінг для асесорів 
 2. Цілісний підхід до оцінки пер-  

 соналу.  

 3. Перевірка рекомендацій і хара-  

 ктеристик  
    

 

ІЛ 5. «Структура резюме» 
 

Мета. Роботодавці сортують усі надіслані їм резюме за метою 
звернення кандидатів. Зазначення конкретної посади, на яку пре-
тендує кандидат, значно економить час і сили роботодавця.  

Особисті дані. Тут необхідно повно і ретельно представити 
інформацію, яка дозволить швидко і ефективно зв’язатися з кан-
дидатом у випадку , якщо даною кандидатурою зацікавляться і 
захочуть запросити на співбесіду. Необхідні пункти:  

• ПІБ повністю; 
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 дата, місце народження;  
 сімейний стан; 
 місце проживання (повна адреса); 
 телефон; 
 інші способи зв’язку. 
Фото. Багато фірм останнім часом вимагають надання фотог-

рафії. Однак по зображенню важко судити про здібності канди-
дата.  

Освіта. У цьому розділі необхідно вказати не тільки рік вступу, 
рік закінчення, назву ВНЗ, факультету та спеціальності, але й такі 
досягнення, як диплом з відзнакою або середній бал у заліковій 
книжці. Факультативні тренінги та семінари краще вказувати, тіль-
ки в тому випадку, якщо їх теми відповідають меті резюме. 

Досвід роботи. Необхідно вказати посаду, найменування та 
місцезнаходження організації, дати початку і завершення роботи, 
а також короткий опис Ваших посадових обов’язків і досягнень. 
Можна включити дані про тимчасову роботу, виробничу практи-
ку, якщо вони відповідають резюме. Якщо таких місць роботи 
було багато, потрібно розділити цю частину на два підпункти: 
«Професійний досвід» і «Досвід іншої роботи».  

Нагороди. Необхідно вказати не більше двох дійсно вагомих 
нагород, прямо пов’язаних з професійною діяльністю.  

Хобі та інтереси. Зазвичай гарне враження справляють ко-
мандні види спорту та інтелектуальні заняття (література, мисте-
цтво).  

Рекомендації. Якщо у кандидата є домовленість з людьми, які 
можуть надати йому рекомендаційні листи, то на закінчення мо-
жна вказати цих людей. 

Супровідний лист до резюме — засіб, за допомогою якого ка- 
ндидат представляється роботодавцю, показуючи при цьому, чо-
му він найкращим чином підходить на вакансію, у той час як ре-
зюме — перелік досягнень і посад. 
 

ІЛ 6. «Складання резюме» 
 

Існує три основних типи резюме: 
Хронологічне: досвід роботи, освіта та ін. вказуються у зво-

ротному хронологічному порядку (тобто починаючи з останнього 
місця роботи); короткий опис Вашого досвіду з підкресленням 
досягнень і навичок.  

Функціональне: інформація подається за «тематичними гру-

пами» (наприклад, лідерські якості / керівні позиції, організатор- 
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ські здібності, професійні досягнення), які мають безпосереднє 
відношення до роботи, яку Ви хочете отримати; дати зазвичай 
виключаються, щоб підкреслити Ваш досвід, а не послідовність 
подій.  

Комбіноване: зазвичай складається з двох частин: опис досві-
ду за «тематичними групами» та короткий опис у хронологічно-
му порядку досвіду роботи, освіти та ін.; таке резюме дозволяє 
підкреслити досвід, безпосередньо відповідний реальній вакансії 
та вимогам реального роботодавця.  

Резюме також може бути структурованим або неструктурова-

ним, тобто складеним у вільному стилі або за певною формою. 
 

РЛ 2. Ситуація для аналізу 
 

Завдання  
На співбесіду на одну з ключових посад компанії прийшов 

претендент, чоловік 30 років. Дані його резюме, компетентність і 
досвід роботи перевищують Ваші очікування. Це «саме той » 
пре-тендент , якого Ви так довго шукали . І ось здобувач сидить 
перед Вами у вельми недбалій позі. Одна з його перших фраз 
звучить таким чином:  

— Ну, давайте, задавайте мені свої питання. Я навіть знаю, 
про що Ви мене спитаєте. Я усі питання знаю напам’ять. 

А. Питання до менеджера з персоналу 
 Чому кандидат так себе поводить? 
 Чого він хоче дибитися цими словами? 
Б. Який із перерахованих нижче варіантів відповіді Ви 

оберете 
 Дуже добре, що Ви їх знаєте. Давайте почнемо… 
 А чому Ви вважаєте, що знаєте, які питання я збираюсь за-

давати? 
 Ви прийшли на співбесіду. Отже, зацікавлені в даній роботі. 

Тому, будьте ласкаві, ставтеся з повагою до співрозмовника. 
 Ви дуже самовпевнені. Чи не вважаєте, що це може зашко- 

дити Вам у працевлаштуванні?  
5. Ваш власний варіант відповіді. 

 
РЛ 3. Ситуація для аналізу Завдання. Розберіть ситуацію. 
Чи можна роботу менеджера 

вважати успішною і правильно організованою? Чи достатньо для 
вас інформації в описі ситуації для прийняття рішення про при-
йом? Якщо ви вважаєте обсяг інформації недостатнім, то самос- 
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тійно його доповніть (орієнтуйтеся на кадрові потреби вашої фі-
рми-легенди).  

Менеджер з персоналу спеціально підготувався до бесіди. Він 
подбав про свій зовнішній вигляд, проводячи співбесіду, розді-
лив його на три частини: вступну, основну і заключну.  

На вступну частину відвів близько 15 % часу для створення 
атмосфери взаєморозуміння. Опитування починав з теми, що ці-
кавить обидві сторони, при цьому всіляко підбадьорював опиту-
ваного, уникав негативних оцінок і критичних зауважень, вияв-
ляв дружелюбність і інтерес до особистості претендента.  

В основній частині менеджер уміло направляв бесіду. Канди-
дат говорив сам, а менеджер в основному уважно слухав, нама-
гаючись виключити будь -який прояв агресивності, переваги, 
вла-дності по відношенню до співрозмовника. У ході бесіди 
менеджер постарався визначити: чи достатньо кваліфікований 
кандидат для даної роботи; бажає він виконувати її за існуючих 
умов; які мотиви і сповідуванні цінності претендента; чи є цей 
кандидат найкращим з усіх інших.  

Менеджер не тільки намагався отримати інформацію про канди-
дата для прийняття рішення про вибір найбільш підходящого для фі-
рми кандидата. Він розповів претенденту про фірму, її успіхи та тра-
диції, вимоги до персоналу, з якими майбутній працівник зіткнеться 
при наймі. Менеджер намагався не допускати граматичних помилок. 
Він стежив за своєю мовою і дикцією, був тактовний і ввічливий. 

У ході бесіди менеджеру вдалося виявити такі сторони прете-
ндента:  

— позитивні — досить висока кваліфікація і досвід роботи; 
хороші аналітичні і творчі здібності; відмінне здоров’я;  

— негативні — відсутність особистих кар’єрних планів, чіт-
ких цілей, пасивність, індиферентність, незрілість, які, однак, по-
єднувалися з небажанням починати роботу у фірмі з молодших 
посад, наміром отримати відразу занадто багато; невпевненість у 
собі і неврівноваженість, нервозність, незручність; надмірну ува-
гу до грошової винагороди, зацікавленість тільки в отриманні ма-  
теріальних благ; деяка скритність, нещирість, які проявлялися в 
ухильності, ухилення від прямої відповіді; погані відгуки (висло-
влювання) про організації, в яких кандидат працював раніше, і 
про їхніх керівників.  

У заключній частині бесіди менеджер не став відразу спові-
щати кандидата про негативне рішенні, яке за його рекомендаці-
єю буде прийнято і повідомлено кандидату пізніше. Він підвів 
підсумки розмови і пояснив подальший хід прийому на роботу. 

 
330 



РЛ 4. Ситуація для аналізу 
 

Завдання. Порівняйте японську традицію набору з українсь-
кою.  

Набір і відбір кадрів у Японії найчастіше реалізується таким 
чином:  

1. За півроку до закінчення навчального року в університеті, з 
яким співпрацює фірма, повідомляється про число осіб, які під-
лягають прийому на роботу. Одночасно працівники кадрової 
служби фірми аналізують склад студентів, ведуть переговори з 
найперспективнішими з них і видають індивідуальні запрошення 
на роботу.  

 У кінці навчального року випускники приходять в обрані 
ними фірми і складають письмовий іспит, що дозволяє оцінити 
професійну підготовку та загальноосвітній рівень кандидата. 

 Кандидати, які успішно склали іспити, проходять співбесі- 
ду: в невеликих фірмах — з директором, у великих — з менедже-
ром з персоналу.  

4. Кандидати, що пройшли співбесіду , приймаються у фірму, 
проте не приступають безпосередньо до своїх обов’язків, а для 
них організовується спеціальний курс навчання, покликаний 
швидко адаптувати новачків до стилю і методів роботи фірми. 
При цьому найефективнішою формою навчання вважається виїз-
ний груповий тренінг. Група новачків разом з працівником служ-
би персоналу виїжджає на кілька днів за місто, зазвичай у гори, 
де знайомиться з процедурами, традиціями і ритуалами фірми, в 
перервах організовується спільне дозвілля зі спортивними захо-
дами.  

У переважній більшості випадків особа, що приходить на ро-
боту у фірму, має пройти всі щаблі посадової ієрархії, починаючи 
з самої нижньої (кур’єр, робітник і т. п.), постійно переходячи з 
підрозділу в підрозділ. 

 

РЛ 5. Аналіз змісту резюме Завдання. Проаналізуйте зміст 
резюме, подивіться, які слова 

вибирає здобувач, розповідаючи про себе, порахуйте, скільки ві-
дсотків ключових слів відповідає тим критеріям, які ви визначи-
ли для своєї вакансії.  

1. Резюме чоловіка — претендента на посаду менеджера з 

продажу: 
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Микола Іванович Київ, 
вул. Булгакова, 17  
Тел. (044) 525-56-55 

e-mail petro@home.ru  
1. МЕТА 
 
Здобуття посади менеджера з 

продажу Досвід роботи 
ТОВ «Остання компанія» Менеджер з 
продажу (10/06 — теп. час) 
— спілкування з існуючими клієнтами; 
— пошук нових клієнтів; 
— супровід продажів. 
Помічник менеджеру з продажу (03/03 — 10/06) 
— спілкування з клієнтами по телефону; 
— підготовка документів; 
— зустріч клієнтів в офісі. 
Кур’єр (10/02 — 03/03) 
— доставка документів клієнтам компанії; 
— виконання дрібних доручень. 
ТОВ «Передостання компанія» 
Секретар на телефоні (07/01 — 10/02) 
— спілкування по телефону з клієнтами компанії; 
— прийом факсів тощо.  
Освіта 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Математичний факультет  
— червоний диплом.  
ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ І ЗНАННЯ 
Windows, MS Office, Internet — досвідчений користувач, 
великий досвід продажів, супровід угод, підготовка документів. Знання про-

грам 1С, «Галактика», «Парус». 
СЕРТИФІКАТИ 

сертифікат MSCE (виданий 02.02.2004); спеціаліст 

по роботі з програмою «1С-Бухгалтерія»  
ПУБЛІКАЦІЇ 
 
ряд статей у журналі «Гроші»  
 ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

англійська, вільно  
 НАГОРОДИ 
 
переможець конкурсу «Кращий менеджер — 2004» 

лауреат конкурсу «Продавець — 2005» 
 
ІНШЕ 

Не палю, одружений, маю права водія, можливі 

відрядження. Хобі — спорт, література 
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2. Резюме претендента на посаду директора заводу. 

Цитата з резюме: 
 

Досвід роботи: 
Деревооброблюючий завод, генеральний директор. 
— Багатосерійне виробництво дверей, обліцованих шпоном цінних по-

род дерева (до 14 000 шт. у місяць) і віконних систем за скандинавською та 
німецькою (євровікно) технологіям (до 3000 м² у місяць), виробництво меб-
лів. Керівництво підприємством в цілому , стратегічне і тактичне плануван-
ня, затвердження бюджетів і контроль їх виконання, взаємодія з державни-
ми та адміністративними органами. Впровадження проекту глибокої 
модернізації заводу в 2004 році.  

— Монтаж і запуск автоматизованої лінії Cefla (Італія) фарбування две-
рей, верстатів плоского шліфування дверних полотен Veber (Германія), вер-
статів фрезерування елементів дверних полотен GoodWin (Германія), ком-
плексу сушильних камер Muehlboeck (Vanicek) 4х80 м ³, розробка і запуск у 
виробництво нового модельного ряду дверей (модерн). 

 
 

9 . 3 . Атестація персоналу 
 

Функції теми  
Для перевірки відповідності працівника займаній посаді бага-

то роботодавців проводять атестацію. Для персоналу вона необ-
хідна для просування по кар’єрних сходах, для керівників підп-
риємств — для оцінки результатів виконуваних фахівцями 
трудових функцій, ефективність від діяльності того чи іншого 
працівника.  

За результатами атестації приймається ряд управлінських рі-

шень щодо розвитку, просування чи переведення працівників. 
 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 

основні процеси управління 
персоналом; уміють: 
розробляти політику та стратегію управління персоналом. 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
— етапи і основні методи проведення атестації; 
— форми та методи роботи зі співробітниками, які звільня- 

ються;  
— варіанти рішень, які можуть бути прийняті за результатами 

атестації; 
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вміти: 
— розробляти атестаційні тести і завдання; 
— складати і заповнювати атестаційні листи; 
— приймати рішення за результатами атестації; 
— давати рекомендації щодо направлення підвищення квалі-

фікації співробітників. 
 

Організація заняття 
 

№ Час / 

Заходи Засоби 

Соціальна 

п/п хв. форма   
     

  Вступ. Розгляд та обговорення кари- 
РЛ 1 

 
  катур:  

  

РЛ 2 
 

1 10 1. Що таке атестація? Студенти 
РЛ 3   2. Для чого потрібна атестація?  

  

Дискусія 
 

  3. Функції атестації?  
    
     

2 15 Змістовна частина лекції подається в ІЛ 1 Викладач, 
  формі доповіді викладача. (Спону- ІЛ 2 студенти 
  кання наводити приклади з особисто-   

  го досвіду, різних джерел інформації)   
     

3 40 Завдання. Ділова гра «Атестація пер- ІЛ 3 Студенти 

  соналу» РЛ 1  
     

4. 15 Рефлексія.Що нового узнали про Дискусія Студенти 
  процедуру атестації?   

  Чому дана тема присутня на даному   

  курсі?   

  Як відбувається атестація на конкре-   

  тному підприємстві?   

  Що необхідно зробити для вдоскона-   

  лення процедур атестації та звільнен-   

  ня працівників   
     

5  Підведення підсумків. - Студенти 
  Домашнє завдання та вказівки по йо-   

  го виконанню Письмова робота «Роз-   

  робка пропозицій по атестації пра-   

  цівників та вдосконалення процедур   

  атестації та звільнення працівників»   
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Постановка проблемного питання 

«Чому дана тема розглядається в даному курсі?» Участь студен-

тів в обговоренні. (Спонукання наводити відповідні приклади з 
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особистого досвіду, різноманітних джерел інформації). Розгляд 
та обговорення карикатур РЛ 1-3.  

К2. Лекція викладача у вигляді доповіді ІЛ 1-2. Складання та 
заповнення атестаційного листа. 

К3. Ділова гра «Атестація персоналу» РЛ 1.  
К4. Домашнє завдання. Письмова самостійна робота «Розроб-

ка пропозицій по атестації працівників і вдосконалення процедур 
атестації та звільнення працівників». 

 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1 Карикатура  
Що таке атестація? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЛ 2. Карикатура 

Для чого потрібна атестація? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

335 



РЛ 3. Карикатура  
Функції атестації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. «Атестація. Основні положення»  
«Незабаром у нашій компанії буде атестація» — по мірі того, 

як відомості про атестацію поширюються по офісу, зростає на-
пруга співробітників, обговорюється питання: «І що ж буде?». 
Для чого проводиться оцінка персоналу , яким чином це відбува-
ється, і як події розвиваються після неї — ці питання ми з вами 
розглянемо на сьогоднішньому занятті.  

Мета атестації — оцінити співробітника за рядом критеріїв. 
Якщо виявляється, що рівень компетентності вище, ніж це пе-
редбачає займана посада — це підстава для підвищення. Якщо 
рівень компетентності нижче, то керівництво приймає рішення 
про те, що співробітник має потребу в навчанні і накопиченні до-
свіду ; посада при цьому може бути знижена. З юридичної точки 
зору, результати атестації не можуть бути приводом для звіль-
нення співробітника.  

Атестація — це процедура формалізованої оцінки відповід-
ності діяльності конкретного працівника стандарту виконання 
роботи на даному робочому місці в конкретній посаді. Вона пок-
ликана сприяти вдосконаленню діяльності підприємства в 
області підбору кадрів , підвищення кваліфікації співробітників, 
прийнят-тя рішень про відповідність працівників займаним 
робочим міс-цям. 
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Атестація дозволяє:  
 визначити всередині організації стандарти діяльності та кри-

терії оцінки; 
 виявити проблеми в кадровому забезпеченні організації; 
 визначити цінність співробітників; 
 обґрунтовано приймати рішення, особливо пов’язані з виві-

льненням або розвитком і навчанням персоналу. 
Рекомендовані види оцінювання 
1. Первинна атестація. Проводиться на етапі прийому на ро-

боту і націлена на визначення відповідності характеристик кан-  
дидата портрету професійних компетенцій і корпоративної куль-
тури компанії. У разі прийняття позитивного рішення про 
прийняття нового співробітника ступінь відхилення кандидата 
від портрета компетенції є основою його плану стажування та 
адаптації. 

 Планова атестація. Першочергова мета планової атестації 
— передусім виявлення потреб у навчанні, вдосконаленні нави-
чок співробітників. Планова атестація поєднує самооцінку пра-
цівника, оцінку керівниками різного рівня, а також представни-
ками взаємодіючих підрозділів. Усі названі елементи реалізовані 
у формі атестаційного листа.  

 Атестація керівників. Основна мета — виявлення існуючих 
проблем у менеджменті. Цей вид оцінки спрямований на профе-
сійний розвиток окремих співробітників і менеджменту в цілому. 
Для оцінки керівників визначаються експерти — як правило, це 
директори, керівники середньої ланки та провідних фахівців. 

Процес проведення атестації поділяється на три етапи 
1. Підготовчий етап. На цьому етапі визначають мету атеста-

ції, категорії працівників , які підлягають атестації, а також кри-
терії та стандарти оцінки персоналу. На підготовчому етапі приз-
начаються терміни і формуються списки осіб, які підлягають 
атестації.  

Крім того, на цьому етапі визначаються суб’єкти атестації, 
тобто група осіб, яким надається право проводити оцінку праців-
ників. Зазвичай до складу атестаційної комісії входять 5–6 осіб. 
Персонально до її складу включаються заступник директора (ди-
ректор) з управління персоналом (голова комісії) та члени комі-
сії: керівники підрозділів, у яких проводиться атестація співробі-
тників, юрист, психолог, представник профспілкової організації. 
На закінчення цього етапу оформляється наказ про проведення 
атестації. Засідання комісії вважається правомочним, якщо при- 
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сутні 2/3 членів атестаційної комісії. На засіданні комісії секре-
тар (або один з членів комісії) веде протокол.  

2. Основний етап — проведення атестації. Цей етап передба-
чає роз’ яснювальну роботу, в ході якої публікується графік про-
ведення атестації (його необхідно повідомити працівників не 
менш ніж за один місяць до початку атестації).  

Далі починає працювати атестаційна комісія, яка запрошує 
працівників на атестацію, розглядає надані ними документи (за-
звичай це атестаційний лист і характеристика) і розмовляє з пра-
цівниками. При неявці кожного працівника на засідання атеста-
ційної комісії без поважних причин комісія може провести 
атестацію за його відсутності. Оцінка результатів роботи кожно-
го працівника здійснюється на основі оголошених критеріїв і 
стандартів оцінки з урахуванням особистого внеску працівника у 
виконання планів організації, дотримання трудової дисципліни та 
виконання посадових обов’язків.  

На підставі цього атестаційна комісія шляхом відкритого го-
лосування дає одну з таких підсумкових оцінок:  

а) відповідає займаній посаді; б) відповідає займаній 
посаді за умови поліпшення роботи; в) не відповідає 
займаній посаді.  
3. Заключний етап — підведення підсумків атестації. На цьо-

му етапі приймається рішення про просування працівників, на-
правленні на навчання, переміщення або звільнення працівників, 
які не пройшли атестацію. Атестаційна комісія подає матеріали 
атестації, її результати і аналіз адміністрації організації. Керівни-
цтво за підсумками атестації стверджує певні кадрові рішення, 
які оформляються у вигляді наказів. 

 

ІЛ 2. Атестаційний лист 
 

Атестаційний лист 
 

№ « » 20 р. 
 
 П.І.Б. працівника, що атестується 

 
 Найменування посади (виконуваної роботи) на момент атестації 

 
       

3. Стаж роботи у тому числі роботи в компанії 

4. Рішення попередньої 
 

 

   

атестації    
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5. Питання до атестованого і короткі відповіді на них: 

5.1. 
 
5.2. 
 
5.3. 
 
5.4. 
 
5.5. 
 
 Ступінь відповідності співробітника кваліфікаційним вимогам за фактично 
займаної посади (виконуваної роботи) (потрібне підкреслити): відповідає по-
вністю, відповідає в основному, відповідає не повністю, не відповідає.  
 Результати участі співробітника у вирішенні поставлених перед відповід-
ним структурним підрозділом компанії завдань:(потрібне підкреслити): від-
мінні, хороші, задовільні, незадовільні.  
 Загальна ефективність роботи співробітника за атестаційний період, його 
ставлення до дорученої справи (потрібне підкреслити): висока, близька до 
високої, помірна, низька.  
 Повнота і якість виконання співробітником рекомендацій попередньої ате-
стації (потрібне підкреслити): виконані, в основному виконані, виконані час-
тково, не виконано.  
6. Ступінь відповідності співробітника кваліфікаційним вимогам за фактично 
займаної посади (виконуваної роботи) (потрібне підкреслити): відповідає по-
вністю, відповідає в основному, відповідає не повністю, не відповідає.  
7. Результати участі співробітника у вирішенні поставлених перед відповід-
ним структурним підрозділом компанії завдань (потрібне підкреслити): від-
мінні, хороші, задовільні, незадовільні.  
8. Загальна ефективність роботи співробітника за атестаційний період, його 
ставлення до дорученої справи (потрібне підкреслити): висока, близька до 
високої, помірна, низька.  
9. Повнота і якість виконання співробітником рекомендацій попередньої ате-
стації (потрібне підкреслити): виконані, в основному виконані, виконані час-
тково, не виконано.  
6. Ступінь відповідності співробітника кваліфікаційним вимогам за фактично 
займаної посади (виконуваної роботи) (потрібне підкреслити): відповідає по-
вністю, відповідає в основному, відповідає не повністю, не відповідає.  
7. Результати участі співробітника у вирішенні поставлених перед відповід-
ним структурним підрозділом компанії завдань (потрібне підкреслити): від-
мінні, хороші, задовільні, незадовільні.  
8. Загальна ефективність роботи співробітника за атестаційний період, його 
ставлення до дорученої справи (потрібне підкреслити)6 висока, близька до 
високої, помірна, низька.  
9. Повнота і якість виконання співробітником рекомендацій попередньої ате-
стації (потрібне підкреслити): виконані, в основному виконані, виконані час-
тково, не виконано.  
10. Повнота і якість виконання співробітником посадової іструкції (інструк-
ції за видом діяльності), наказів і розпоряджень керівництва компанії, дору-
чень свого безпосереднього керівника (необхідне підкреслити): високі, бли-
зькі до високих, середні, низькі. 
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11. Наявність у працівника незнятих дисциплинарних стягнень, випадків 
притягнення до матеріальної відповідальності (потрібне — підкреслити): 
немає, є (в останньому випадку вказати — які, коли і за що)______________  
_________________________________________ 
 
 Наявність у працівника спеціальних знань, умінь і навичок для належно-
го виконання своїх посадових обов’язків (необхідне підкреслити): (в остан-
ньому випадку — вказати конкретно) 

 

 Стан здоров’я співробітника (зазначається при необхідності з посилан-

ням на належним чином оформлені документи) 
 
 Відсутність обмежень, які перешкоджають належному виконанню поса-
дових повноважень (дорученої роботи) (потрібне — підкреслити): немає, є (в 
останньому випадку — вказати конкретно) 
 

 

 Побажання та рекомендації, висловлені атестаційною комісією 
 

 

Рішення комісії 
 
 
 
 

 

Результати голосування: «за» - , «проти» – , «утримались» – . 

Голова 

атестаційної комісії 
 
Заступник голови 

атестаційної комісії 
 
Член атестаційної 

комісії 
 
Член атестаційної 

комісії 

 
 

підпис  П.І.Б. 

   
підпис  П.І.Б 

   
підпис  П.І.Б 

 
Секретар аттестационной 

комиссии 

 
 

підпис  П.І.Б 

   
підпис  П.І.Б 

 
Ознайомлений: 

« » 20 р. Підпис атестованого 
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РЛ 1. Ділова гра «Атестація персоналу» 
 

Цілі гри 
 Розвиток управлінського потенціалу учасників. 
 Демонстрація етапів підготовки проведення та прийняття 

рішень з атестації персоналу. 
 Демонстрація міжособистісних взаємовідносин учасників 

атестації персоналу. 
 Інтеграція і систематизація знань про атестацію персоналу. 
5.Формування пізнавального інтересу до змісту гри і розши- 

рення управлінської та психологічної компетентності учасників. 
Учасники гри 
 Організатор. 
 Команда «Атестаційна комісія». 
Склад команди «Атестаційна комісія» (за посадами): 
 генеральний директор організації (голова комісії); 
 заступник директора з персоналу (заступник голови комісії); 
 психолог служби персоналу; 
 фахівець-експерт, відповідальний за персоніфікований облік; 
 представник служби безпеки, що відповідає за контроль лоя-

льності персоналу; 
 керівники всіх автономних структурних підрозділів (депар- 

таментів, управлінь, відділів, цехів, дільниць) — присутні тільки 
на атестації своїх підлеглих і під час гри є насамперед керівника-
ми команд «Підрозділи»; 

• секретар комісії.  
3. Кілька команд «Керівник і атестовані працівники» — на-

звемо їх «Підрозділи». Учасники гри самі обирають сферу діяль-
ності підрозділу і визначають, хто з них буде грати роль керівни-
ка підрозділу, хто стане співробітниками підрозділу, що прохо-
дять атестацію. Наприклад, відділ логістики в складі: керівник, 
старший фахівець і два фахівця.  

4. Створюється команда експертів гри з учасників, які працю-
ють і мають досвід проходження процедур атестації в організації 
(кількість від 1 до 6 осіб). Експерти надають методичну допомо-
гу, сприяють розвитку міжособистісних комунікацій між учасни-
ками, оцінюють дії команд на кожному етапі за п’ятибальною 
шкалою. Експертна оцінка розкриває як професійні, так і органі-
заційно-управлінські якості учасників команд на кожному етапі. 

Кожній команді надається комплект документів 
Документи для команди «Атестаційна комісія»: графік прове-

дення атестації; атестаційний лист. 
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Документи для команд «Підрозділи»: подання для осіб, які пі-
длягають атестації; характеристика (відгук) для осіб, які підляга-
ють атестації; критерії атестації співробітників підрозділів. Са-
мооцінку результатів праці проводить кожен атестується.  

Команда експертів гри працює з усіма видами документів, і в 
процесі гри члени команди заповнюють оціночний лист експертів. 

Опис етапів гри  
«Розігрів» учасників гри. Ведучому рекомендується провести 

вправи «розігріву», які допоможуть сформувати бажання учасни-ків 
працювати в тій чи іншій групі, налаштувати їх на гру, створи-ти 
певну емоційну атмосферу, стимулювати поведінкові реакції. 

У діловій грі виділяють 4 етапи. 
Етап 1. Підготовчий 
Роз’яснення цілей і завдань ділової гри. Формулювання правил 

гри. Поділ учасників на команди. Визначення сфери діяльності ор-
ганізації, організаційної структури, складу атестаційної комісії; 
складу підрозділів, які проходять атестацію, і в разі необхідності  
— команди експертів. У складах команд «Підрозділи» слід визна-
читися зі сферою діяльності підрозділів, вибрати керівників (для 
кожного підрозділу — одного керівника) і позначити посади під-
леглих (кількість: від 2 до 5 осіб). Роботу команди «Атестаційна 
комісія» координує голова комісії. Члени команди: знайомляться з 
етапами та порядком проведення атестації; складають список спів-
робітників, що підлягають атестації, і готують для них атестаційні 
листи; розробляють графік проведення атестації, який погоджують  
 керівниками підрозділів. Роботу кожної команди «Підрозділ» ко-
ординує свій керівник. Члени команди «Підрозділи» знайомляться  
 етапами та порядком проведення атестації, з наказом про прове- 
дення атестації і складом атестаційної комісії, графіком і критері-
ями атестації для працівників. 

Етап 2. Оцінка працівника і його трудової діяльності  
На етапі оцінки в командах «Підрозділи» визначають рольо-

вий статус співробітників («лояльні», «успішні», «нелояльні» і 
т.п.). Виявляються успіхи і невдачі кожного співробітника, запо-
внюються характеристики на кожного співробітника підрозділу.  

У роботі над документами беруть участь співробітники, що атес-
туються. Заповнені документи — подання або характеристику на 
кожну особу, що атестується — здають в атестаційну комісію. Далі 
проходить підготовка керівників і підпорядкованих підрозділів до 
атестації. Керівники готують коротку усну характеристику для ко-
жного співробітника, що атестується. Співробітники, що атестують-
ся, готують опис своїх трудових функцій і досягнень у міжатеста- 
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ційний період з урахуванням критеріїв оцінки діяльності в 
цілому. Лист оцінки працівника, що атестується, рекомендовано 
заповнити секретарю атестаційної комісії та експертам гри. 

Етап 3. Проведення атестації 
На засідання атестаційної комісії запрошують по одному співро-

бітнику і безпосереднього керівника. Комісія розглядає всі підгото-
влені матеріали; заслуховує коротку характеристику керівника на 
працівника, висловлювання самого працівника; члени комісії зада-
ють питання і проводять обговорення матеріалів атестації. 

Етап 4. Прийняття рішень і оформлення документів 
На даному етапі можливо попереднє формування висновків і 

рекомендацій щодо атестації працівників. 
Можливі наслідки атестації:  
Керівник з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії та 

подання безпосереднього керівника атестованого працівника не 
пізніше ніж у двотижневий термін з моменту проведення атеста-
ції приймає одне з таких рішень: 

 залишає працівника на колишній посаді; 
 за згодою працівника переводить його на іншу роботу з під-

вищенням або пониженням у посаді; 
 з дотриманням вимог трудового законодавства змінює істот-

ні умови праці працівника в частині зміни обсягу посадових  
обов’язків , системи та розміру оплати праці, режиму праці та ві-

дпочинку, наданих пільг та ін. 
 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник організації 
_____________ №____________  

________________ П.І.Б. 
(підпис) 

________________________________  
___ ____________ 20___р. 

 

Наймену 
Прізвище, ініціали 

  Дата по- П.І.Б. та поса- 
вання  

Дата 
дання до- ди працівників, 

підрозді- працівника, що Посада кументів в відповідальних 
атестації лу атестується  атестаційну за підготовку 

  

    комісію документів 
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Голова атестаційної комісії __________________ 
І.Б.Прізвище ( підпис) 

Найменування посади особи,  з якою узгоджується доку- 
мент_______________ І.Б.Прізвище 

(підпис) 
___ ______________ 20 __ р. 
С графіком проведення атестації ознайомлений: 
Посада __________________ І.Б.Прізвище 

(підпис) 
 
 

ПОДАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ 
 П.І.Б.______________________________________________ 
 Рік народження _____________________________________ 
3.Освіта ______________________________________________  

(рік закінчення, назва начального закладу, кваліфікація) 

4.Стаж роботи на підприємстві __________________________ 
5.Підрозділ, посада, оклад_______________________________ 
6. Стисла характеристика виробничої діяльності, підвищення 

кваліфікації______________________________________________ 
________________________________________________________ 

7.Рекомендації щодо посади _____________________________ 
________________________________________________________ 

8.Рекомендації щодо окладу, надбавлк, доплат______________  
________________________________________________________ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ВІДГУК) 
ПІБ (повністю), рік народження, освіта (рік закінчення, назва 

навчального закладу, спеціальність).  
На підприємстві працює з ( дата прийняття на роботу), на-

йменування посад послідовно в порядку просування по службі, 
точна дата вступу на останню посаду та її назва.  

Ділові якості атестованого: терміни виконання завдань, якість 
виконуваних робіт, працездатність, уміння планувати роботу, 
вміння обробляти інформацію, здатність контролювати хід справ, 
дотримання дисципліни і порядку, раціоналізаторські пропозиції, 
робота з підвищення кваліфікації і т.п. 

Участь у громадській роботі — конкретно.  
Недоліки в роботі (порушення планової, виробничої, техноло-

гічної, трудової дисципліни).  
Морально-етичні якості. Властивості характеру, вміння працюва-

ти з людьми, лідерські здібності. Негативні якості, які необхідно ко- 
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ригувати. Рекомендації про підвищення (зниження) на посаді, квалі-
фікаційної категорії, про підвищення (зниження) посадового окладу  
 межах максимальних і мінімальних розмірів по службі і відповід-ної 
посади, про зміну або скасування надбавок до посадових окладів,  
 необхідних випадках — про звільнення від займаної посади. 

Начальник підрозділу _________________ _________________ 
(Підпис) (розшифровка) 

Голова профспілки ___________________ _________________ 
(Підпис) (розшифровка) 
Ознайомлений (а) ___________________ __________________ 

 
(Підпис атестованого)  (розшифровка) 

Оціночний лист експертів    
       

    Оцінка  
Найменування етапу 

Коментарі 

     

 Команда    

і критерії оцінки    Команда   «Атестаційна  

   

«Підрозділ»    комісія»  
      
       

Етап 1.       

Підготовчий       
       

Етап 2.       

Оцінка працівника та його тру-       

дової діяльності.       
       

Етап 3.       

Проведення атестації       
       

Етап 4.       

Прийняття рішень і оформлення       

документів       
       

Загальна оцінка       
       

 

Приклади інцидентів в організації 
 Запізнення і неналежне виконання обов’язків співробітником.  
 Варіант «видавлювання» співробітниці з колективу інший 

співробітницею, яка працює з першою в парі. 
 Співробітниця могла виконувати свої обов’язки, але не схи-

льна була працювати в злагоді з колегами, «відбуваючи» роботу 
від і до покладеного часу і не обтяжуючи себе переробкою в разі 
«авралу». Такий стиль позначався і на командному дусі, погір-  
шував морально-психологічний клімат у колективі: люди стали 
озиратися на те, хто скільки працює, перестали допомагати один 
одному, якість роботи відділу стала погіршуватися. 
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 Між двома колегами виник конфлікт, який заважає їм успі-
шно працювати. Кожен з них окремо звертався до керівника з 
проханням розібратися і підтримати його позицію. Обґрунтуйте 
свій варіант поведінки в цій ситуації.  

 Підлеглий ігнорує поради та вказівки керівника, робить все 
по-своєму, не звертає уваги на зауваження, чи не виправляючи 
того, на що йому вказує керівник. 

 Ви — керівник підрозділу. До обідньої перерви цілих дві 
години. Йдучи по коридору, Ви бачите трьох робітників (праців-
ників) вашого цеху (відділу), які про щось жваво розмовляють і  
не звертають на Вас уваги. Повертаючись через 20 хв, Ви бачите 
ту ж картину. Як Ви себе поведете?  

7. Співробітник підрозділу прийшов працювати в організацію 
після закінчення профільного вузу. У колективі йому допомага-
ли. Через 3 роки він успішно освоїв професійні функції і був за-
прошений організацією-партнером на роботу за договором воз-
мездного надання послуг. Службою безпеки було зафіксовано: 
працівник виконував доручення за вказаним договором для сто-
ронньої організації під час основної роботи на своєму робочому 
місці. Це гальмувало основну роботу, не дозволяло йому успішно 
справлятися зі своїми обов’язками на своєму робочому місці у 
основного роботодавця.  

 Співробітник підрозділу успішно працював в організації. У 
той час, коли його вважали досвідченим працівником, допустив 
двічі незначні помилки в діяльності на робочому місці, що зажа-
дало з боку безпосереднього керівника підрозділу додаткового 
контролю і допомоги у вирішенні проблем, що виникли з клієн-
тами організації.  

 В організації розроблений і введений стандарт зовнішнього 
вигляду і корпоративного стилю одягу співробітників. Даний 
стандарт встановлює вимоги до зовнішнього вигляду і корпора-
тивному стилю одягу співробітників. У Вашому підрозділі пра-
цює співробітник — завзятий трудоголік, чий досвід і знання є 
цінністю організації. Але дотримуватися дрес-  

коду він не поспішає. З одного боку — потенційна цінність ці-
єї людини для організації, з іншого — порушення внутрішніх ре-
гламентів. Дізнавшись про атестацію, співробітник ретельно одя-
гнувся, хоча його гардероб не відрізнявся великим вибором.  

10. У Вашому підрозділі працює співробітник з високою мо-
тивацією досягнення. Вкажіть усі плюси і мінуси роботи даного 
співробітника в колективі, його можливі перспективи і варіанти 
роботи з ним. 
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9 . 4 . Мотивація персоналу 
 
 

Функції теми  
Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в 

управлінні персоналом. Орієнтація працівників на досягнення ці-
лей організації, по суті, є головним завданням керівництва пер-
соналом. Проблеми дієвого і результативного мотивування також 
завжди виникали у процесі зародження та формування менедж-
менту як науки. Спочатку йшлося більше про матеріальні та ор-
ганізаційні аспекти спонукання. На сучасному етапі все більше 
акцентується на соціально-психологічних аспектах мотивації, що 
створюють умови для досягнення високих результатів виробни-
чо-господарської діяльності з мінімальними затратами. 

 

Необхідні компетенції 
Студенти знають 

сутність мотивації; основні процеси 

управління персоналом. 

 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати:  
— сутність, значення і взаємозв’язок категорій «мотив», «ін-

терес», «стимул» і «стимулювання;  
— суть мотивації, види мотивації, роль мотивації у кадровій 

політиці організації; 
— основні групи мотиваційних теорій; 
уміти:  
— розробляти засоби матеріальної та нематеріальної мотива-

ції персоналу;  
— аналізувати практику мотивації персоналу; 
— розробляти управлінські рішення у сфері мотивації персо-

налу. 
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Організація заняття 
 

№ Час / 

Заходи Засоби 

Соціальна 

п/п хв. форма   
     

  Вступ. Розгляд та обговорення карикатур: 
РЛ 1 

 

1 15 1. Що таке мотивація? Студенти Дискусія 
  2. Якою буває мотивація?   

2 20 Змістовна частина лекції подається в фо- ІЛ 1 Викладач 
  рмі доповіді викладача. (Спонукання на- ІЛ 2  

  водити приклади з особистого досвіду, рі- ІЛ 3  

  зних джерел інформації.) ІЛ 4  
     

3. 30 Ділова гра «Мотивація персоналу». ІЛ 3 Студенти 

   РЛ 2  
     

4. 15 Рефлексія. Що нового дізнались про види РЛ 3 Студенти 
  мотивації? Дискусія  
  Чому дана тема присутня на даному курсі?   

  Що необхідно зробити для вдосконалення   

  мотивації працівників?   
     

5  Домашнє завдання РЛ 4  
     

 80    
     

 
 

 

Коментарі до організації заняття К1. Вступ до теми заняття. 
Обговорення карикатур РЛ 1. Пос- 

тановка проблемного питання «Чому дана тема розглядається в 
даному курсі?». Участь студентів в обговоренні. (Спонукання на-
водити відповідні приклади з особистого досвіду, різноманітних 
джерел інформації). Розгляд та обговорення карикатур.  

К2. Лекція викладача у вигляді доповіді. ІЛ 1-
4. К3. Ділова гра «Мотивація персоналу». РЛ 2.  
К4. Дискусія. Підведення підсумків. Обговорення впливу зао-

хочення і покарання на мотивацію працівників. РЛ 3.  
К 5. Домашнє завдання. Розв’язання кейсів РЛ 4. 

 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатури 
Карикатура 1  
Що Ви бачите на картинці? Що карикатурист хотів 

сказати? Напишіть есе за запропонованою карикатурі. 
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Карикатура 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карикатура 3 
Ви менеджер з персоналу. Сформулюйте і запишіть кілька 

способів мотивації співробітників. Аргументуйте прийняті рі-
шення. 
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Карикатура 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Сутність, значення і взаємозв’язок категорій «мо-
тив», «інтерес», «стимул» і «стимулювання» 

Вступне слово викладача 
 
«Создайте хороший климат, обеспечьте соответствующую подкормку и предоставьте 

людям расти самим. Вот тогда они вас удивят»  
Дуглас Макгрегор, создатель теории мотивации труда 

 
«Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается не-

пониманием этого» 

Адам Смит, один из основоположников современной экономической теории 

 

Управління мотивацією персоналу — важливе завдання су- 
часних менеджерів, від успішного вирішення якого залежить 
ефективна дія, і організацій, їх підрозділів. Функція мотивації за-
ймає важливе місце в системі управління підприємством. Вона 
тісно зв’язана з основними функціями менеджиенту (планування, 
організація, контроль, прийняття рішень, ін.).  

До основних елементів мотиваційного процесу відносяться: 
потреби особистості; мотиви діяльності; стимули як зовнішні ва-
желі впливу на людину; спрямованість, установки, інтереси, схи-
льність особистості та ін.  

Потреби — відчуття фізичного, соціального дискомфорту, не-

стачі чогось, це необхідність у чомусь, що потрібне для створення 
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і підтримки нормальних умов життя і розвитку людини. Потреби 
у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив.  

Мотив — це усвідомлена спонукаюча причина, основа, підс-
тава до якоїсь дії чи вчинку.  

Мотив знаходиться «всередині» людини , має «персональний» 
характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно 
людини чинників. Мотив не тільки спонукає людину до дії, а й 
визначає, що треба зробити і як саме здійснюватиметься ця дія. 
Модель мотивації через потреби показано на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поведінка людини звичайно визначається не одним мотивом, 
а їх сукупністю та конкретним співвідношенням їх значущості 
щодо впливу на мотиваційний потенціал. При цьому один з них 
може бути основним, провідним , а інші виконують функцію до-
даткової стимуляції. Безперечно, мотиви виникають, розвивають-
ся і формуються на основі потреб. Водночас вони відносно само-
стійні, оскільки потреби не визначають однозначно сукупність 
мотивів, їхню силу і сталість. За однакової потреби у різних лю-
дей можуть виникати неоднакові мотиви.  

Мотивація — це процес свідомого вибору людиною того чи 
того типу поведінки, що визначається комплексним впливом зов-
нішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників.  

Стимулювання праці передбачає створення умов для активної 
трудової діяльності, є умовою задоволення значних і соціально обу-
мовлених потреб працівника, формування у нього мотивів до праці.  

ІЛ 2. Теорії мотивації персоналу: змістовні теорії мотива-
ції; процесуальні теорії мотивації  

Самі по собі теоретичні знання менеджменту, необхідні керів-
нику, повинні охоплювати весь процес організації користування 
соціальним об’єктом як цілісною системою. 
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Розрізняють 3 групи мотиваційних теорій  
 первісні, в основі яких лежить специфічна «модель» праців-

ника — людини; 
 змістовні, що аналізують структуру потреб і мотивів 

особистості і їх проявів; 3) процесуальні, що вивчають вплив на 
мотивацію зовнішніх 

факторів.  
Первісні. «XY-теорія» Д. Мак-Грегора. Це одна з найпрості-

ших і найрозповсюдженіших теорій мотивації праці. В її основі 
лежить специфічна «модель» людини. Вона містить дві протиле-
жні теорії — «X» і «Y», тому називається «XY-теорією». Теорія 
«X» розглядає людину як поганого, несумлінного й безініціатив-
ного працівника із задатками рабської психології. Цим поясню-
ється необхідність примусу як основного мотивуючого стимулу й 
матеріального заохочення — як допоміжного. Модель теорії «Y» 
описує передову, творчо активну частину суспільства. Стимули 
спонукання до праці в цій теорії розташовуються в такому по-
рядку: самоствердження, моральне й матеріальне заохочення, 
примус. Питома вага працівників — 15–20 % колективу.  

Теорія «Z» на додаток до теорій «X» і «Y» Д. Мак-Грегора. 
Основна відмітна риса цієї теорії — обґрунтування колективіст-
ських принципів мотивації. Теорія «Z» описує позитивного пра-
цівника, що надає перевагу роботі в групі й має чіткі цілі діяль-
ності на тривалий період.  

Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на потребах і 
пов’язаних з ними факторах, які визначають поведінку людей 

а) теорія потреб Маслоу:  
б) теорія існування, зв’язку та росту 
Альдерфера; в) теорія набутих потреб Мак-
Клелланда; г) теорія 2-х факторів Герцберга.  
Теорія потреб А. Маслоу. Відповідно до теорії розрізняють фізі-

ологічні потреби (голод, спрага, сон, відсутність болю тощо); пот-
реби в безпеці (стабільність, народжуваність, захист, відсутність 
страху і т.д.); соціальні потреби: любов, дружба, приналежність до 
групи; потреба в повазі потреба в увазі до себе, самостійності й по-
зитивній оцінці суспільством, потреби престижу, впливу, затвер- 
дження, визнання; самореалізація як потреба росту.  

Теорія існування, зв’язку та росту Альдерфера. Вважає, що рух 
іде в обидві сторони: наверх, якщо не задоволені потреби нижчого 
рівня, і вниз, якщо не задовольняється потреба вищого рівня. У ви-
падку незадоволення потреб верхнього рівня посилюється міра дії 
потреб нижчого рівня, що переключає увагу людини на цей рівень. 
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Теорія набутих потреб Мак-Клелланда вплив на поведінку 
потреб досягнення, співучасті та влади. Потреба досягнень про-
являється в бажанні людини досягти поставлених цілей. Потреба 
співучасті проявляється у вигляді бажань дружніх відносин з 
оточуючими. Потреба влади є набутою, розвивається на основі 
навчання, життєвого досвіду і проявляється в тому, що людина 
хоче контролювати людей, ресурси і процеси, що проходять у її 
оточенні. Людей з високою мотивацією влади можна розділити 
на дві групи. Першу групу складають ті, хто прагне до влади з 
метою володарювання. 

Теорія 2-х факторів Герцберга: потреби, пов’язані з фактора-  
ми умов праці, і потреби мотивації. Мотивуючі фактори — 
пов’язані з характером і сутністю роботи (досягнення цілей, мо-
жливість успіху і визнання, високий рівень самостійності і відпо-
відальності). Гігієнічні фактори — це умови роботи, заробітки, 
режим роботи й т.п.  

Процесуальні теорії — у них аналізується те, як людина роз-
поділяє зусилля для досягнення різних цілей і як вибирає конкре-
тний тип поведінки. Процесійні теорії визнають існування пот-
реб, але вважають, що поведінка людей визначається не тільки 
ними. Поведінка особистості є також функцією сприйняття і очі-
кування, пов’ язаних з даною ситуацією, і можливих наслідків 
ви-браного типу поведінки.  

Теорія В. Врума визначає, що активна потреба не єдина необ-
хідна умова мотивації людини для досягнення своєї мети. Люди-
на має бути впевнена в тому, що вибраний нею тип поведінки 
приведе до задоволення потреб. Теорія ґрунтується на трьох вза-  
ємозалежностях: затрати праці — результати; результат — 
винагорода; валентність (задоволення винагородою). 

Теорія справедливості Адамса — люди суб’єктивно визнача-  
ють відношення одержаної винагороди до затрачених зусиль, а 
потім порівнюють це з винагородою інших людей, які виконують 
аналогічну роботу. Це порівняння вказує на дисбаланс і неспра-
ведливість, оскільки людина вважає, що її колега одержав більшу 
винагороду за аналогічну роботу, внаслідок цього в людини ви-
никає психологічна напруга.  

Теорія Портера-Лоулера ґрунтується на поєднанні елементів 
теорії очікувань та справедливості. У теорії фігурує 5 змінних: 
затрачені зусилля, сприйняття, одержаний результат, винаго-  
рода, міра задоволення. Досягнуті результати залежать від зусиль 
працівника, його здібностей і характеру, а також усвідомленості 
ним своєї ролі в процесі праці. 
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ІЛ 3. Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, 
основні положення і значення 

Процес формування мотивації особистості відбувається через 
проходження стадій, які характеризуються певними якісними 
особливостями. Кожній стадії даного генеза відповідають певні 
психічні можливості та види мотивів. 
 

Таблиця 1  
ВИДИ МОТИВАЦІЇ, ЯКІ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ 

ЗА КІЛЬКОМА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ 
 

Ознака класифікації Види мотивації 
  

За групами основних Матеріальна. Трудова. Статусна 

потреб  
  

За способами мотивації Нормативна. Примусова. Стимулювання 
  

За джерелами виник- Внутрішня. Зовнішня 

нення мотивів  
  

За спрямованістю на Позитивна. Негативна 

досягнення цілей  
  

За рівнем інтенсивності Недостатня (недомотивація). Оптимальна. Надмірна. 
  

За формами соціальної Мотивація саморозвитку. Мотивація досягнення. 
поведінки персоналу Мотивація самоствердження. Мотивація іденти- 

 фікації з іншими людьми. Мотивація агресивної 
 та агресивної поведінки. Мотивація симпатії. Мо- 
 тивація допомоги. Мотивація влади. Мотивація 

 страху 
  

 
Матеріальна мотивація — це прагнення достатку, вищого рі-

вня життя. Вона залежить від рівня особистого доходу, його 
структури, від диференціації доходів в організації і суспільстві, 
від дієвості системи матеріальних стимулів, яка застосовується в 
організації, де працює людина.  

Трудова мотивація — залежить від змісту, умов, режиму ро-
боти, організації трудового процесу. Значна кількість людей має 
потребу в змістовній, важливій, корисній роботі, зацікавлена в 
перспективах росту, відчуває самоповагу, якщо результати їх 
праці високо цінуються.  

Статусна мотивація — прагнення людини зайняти – 
значнішу посаду, виконувати складнішу і відповідальнішу робо-
ту, працювати в престижних, важливих сферах організації. Праг-
нення до лідерства в колективі, до вищого статусу. Бажання ста-
ти визнаним спеціалістом своєї справи, неформальним лідером, 
користуватися авторитетом. 
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Нормативна мотивація — спонукання до певного типу поведін-
ки за допомогою соціально-психологічного впливу: переконання, 
навіювання, інформування, психологічного зараження і т.п.  

Примусова мотивація — використання влади страху і загрози 
погіршення задоволення потреб підлеглого при невиконанні ним 
вимог керівника.  

Стимулювання — вплив не безпосередньо на особистість, а на 
зовнішні обставини за допомогою благ — стимулів, які спонука-
ють робітника до необхідної поведінки.  

Методи мотивації умовно поділяються на економічні та нее-
кономічні.  

Методи мотивації — це способи управлінського впливу на 
персонал для досягнення цілей організації. Вони передбачують 
застосування управлінським апаратом організацій різноманіт-них 
прийомів впливу на персонал з метою активізації його дія-
льності.  

Матеріальна мотивація — це прагнення достатку, вищого рі-
вня життя. Вона залежить від рівня особистого доходу, його 
структури, від диференціації доходів в організації і суспільстві, 
від дієвості системи матеріальних стимулів, яка застосовується в 
організації, де працює людина.  

Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності 
належить заробітній платі, як основній формі доходу найманих 
працівників. Водночас зауважимо, що взаємозв’язок заробітної 
плати, як і доходів у цілому, і мотивації трудової діяльності скла-
дний і суперечливий.  

Стимули можуть бути матеріальними (грошові — заробітна 
плата, премії та ін.; не грошові –путівки, безкоштовне лікування, 
транспортні витрати та ін.) і нематеріальними (соціальні — прес-
тижність праці, можливість професійного і службового зростан-
ня; моральні — повага з боку оточуючих, нагороди; творчі — 
можливість самовдосконалення і самореалізація). 

 

ІЛ 4. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 
Нематеріальна мотивація — дозволяє істотно розвантажити 

фонд оплати праці в організації і примусити працівників наспра-
вді полюбити роботу саме у цій організації. На сучасніших підп-
риємствах як нематеріальну мотивацію використовують соціаль-
ний пакет (безкоштовне медичне обслуговування, харчування, 
заняття у спортивних клубах, участь у семінарах і тренінгах у ку-
рортних містах чи за кордоном). 
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Нематеріальні засоби впливу на мотивацію персоналу 
Організація робіт. Розмаїття навичок, необхідних для вико- 

нання роботи. Завершеність виконуваних завдань. Значимість і 
відповідальність праці. Надання самостійності працівнику. Своє-
часне інформування про відповідність роботи установленим ви-
могам.  

Моральне стимулювання. Широкий набір нематеріальних 
стимулів, які використовуються як безпосереднім керівником. 
Мотивуючий потенціал цього засобу падає при формальному пі-
дході. Індивідуальний підхід при виборі стимулів. Оцінка керів-
ником домінуючих у даного працівника потреб і вибір таких ме-
тодів , які б у найбільшому ступені відповідають особливостям 
його мотивації.  

Постановка цілей. Постановка перед працівником чітких ці-
лей і задач, які повинні бути вирішенні за визначений час. Конк-
ретність, привабливість і можливість реалізовуватися — ключові 
вимоги до мотивуючих цілей.  

Оцінка та контроль. Різноманітні форми контролю за робо-
тою виконавця, здійснювані безпосереднім керівником, та оцінка 
його робочих результатів та робочої поведінки.  

Інформування. Своєчасність і повнота задоволення потреби 
працівників і значущій для них інформації.  

Клімат у робочій групі. Цінності та пріоритети, які реалізу-
ються в практиці взаємодії керівника та членів групи. Традиції та 
правила, які визначають робочу поведінку та взаємодію членів 
організації.  

Практика управління. Якість управління, відповідність стилю 
управління найважливішим ситуаційним змінним (характеристи-
ки працівників, задачі, тимчасові обмеження та ін.). 

Звернення до найбільш значущих для працівника цінностей: 
Самоповага. Фінансове благополуччя. Відповідальність перед 

колективом. Інтереси організації. Інтереси сім’ї та ін. 
 

РЛ.2. Ділова гра «Мотивація персоналу» Мета гри — 
розвиток здібностей в області аналізу джерел ви-  

никнення проблем з метою правильної та своєчасної мотивації 
працівників, вирішення конфліктних ситуацій і підвищення ефе-
ктивності роботи співробітників.  

Завдання. Проаналізуйте будь-які п’ ять з десяти запропоно-
ваних ситуацій, що склалися на фірмі, обгрунтуйте причини і 
джерела їх виникнення (явні та неявні) і запропонуйте способи 
мотивації співробітників з метою усунення конфліктної ситуації з 
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максимальною користю для фірми. Причини виникнення обра-
них вами ситуацій сформулюйте самі. У зв’язку з цим будуть різ-
ні результати рішень даних ситуацій.  

Аналіз ситуації проведіть за запропонованою нижче схемою 
мотиваційний процес. 

Ситуації 
 Цінного фахівця з маркетингу переманює конкурент. 
 Організація знаходиться на початковій стадії формування 

колективу. Люди з великим трудом «притираються» один до од-
ного. Відбувається багато розбіжностей.  

 Відділ-переможець внутрішньофірмового змагання минуло-
го року в новому році зайняв передостаннє місце. 

 У плановому відділі в третій раз виникають гучні скандали 
між співробітниками. 

 З офісу генерального директора відбувається витік інфор-
мації конкуренту.  

 В організації працюють переважно жінки, міжособистісні 
стосунки напружені. 

 Молоді співробітники постійно беруть участь у проектах НДР 
на стороні. 

 На адресу керівництва корпорації постійно надходять ано-
німки на генерального директора.  

 Працівники великої корпорації опираються злиття з іншою 
великою компанією. 

 Досвідчений (10 років стажу роботи) фахівець став гірше 
виконувати завдання. 

Схема мотиваційного процесу 
 Аналіз ситуації: 
— місце ситуації (фірма, робоче місце); 
— учасники ситуації (взаємозв’язку, кандидатури, 
мотивації). 2. Визначення проблеми: 
— формулювання проблеми; 
— причини і мотиви. 
 Постановка цілей мотивації. 
 Планування мотивації працівника (працівників): 
— виявлення потреб працівників; 
— визначення ієрархії потреб; 
— аналіз зміни потреб; 
— «потреби — стимули»; 
— стратегія, спосіб мотивації. 
 Здійснення мотивації: 
— створення умов, що відповідають потребам; 
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— забезпечення винагороди за результати;  
— створення впевненості в можливості досягнення мети; 
— створення враження від цінності винагороди. 
6. Управління мотивацією: 
— контроль за ходом мотиваційного процесу; 
— порівняння отриманих результатів з необхідними; 
— коригування стимулів. 
Порядок виконання роботи 
 Поділ групи студентів на підгрупи по 4–5 осіб. 
 Етап формування підгрупи: 
2.1) координатор процесу реалізації завдання; 
2.2) помічник координатора; 
2.3) експерт; 
2.4) доповідач, оголошує отримані результати та обґрунтовує 

їх перед аудиторією. Координатор зачитує поставлену мету і за-
вдання підгрупі.  

 Етап мовчазного генерування (10–15 хв). Членам підгрупи 
пропонують дати відповіді на поставлену задачу. 

 Етап з’ясування ідей. Координатор систематизує всі запро-
поновані членами підгрупи відповіді, досягає правильного розу-
міння проблеми всіма учасниками. 

 Виступ доповідача з аналізом виконаної роботи за отрима- 
ними результатами.  

6. Оцінка експертів виконаної роботи всіх підгруп. 
 

РЛ 3. Ситуаційне завдання. Вплив нагороди та покарання 
на мотивацію 

Обговорення питання: що більше спонукає людей до здійс-
нення певної діяльності: винагорода або покарання?  

Ознайомлення з рядом реальних експериментальних ситуацій. 
Студенти розбиваються на три групи. Кожній групі буде дано по 
одній картці з описом експерименту. Однак там не буде вказано 
найголовніше — результат експерименту.  

Студентам необхідно буде за 10 хвилин спрогнозувати його ре-
зультат, а також сформулювати аргументи на захист своєї думки. 

Експеримент ситуації 1 
Для участі в експерименті були відібрані дошкільнята, які про-

являли помітний інтерес до малювання кольоровими фломастерами.  
Одним дітям з їх числа за малювання свідомо обіцяли винаго-

роду (грамота з печаткою, кольорова стрічка).  
Інші винагороджувалися несподівано після малювання. 

Третім не давалося ані обіцянок, ані винагород. 
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Упродовж двох тижнів велося приховане спостереження за ві-
льною ігровою діяльністю дітей у дитячому садку.  

Запитання. Як Ви вважаєте, які діти продовжували малювати 
фломастерами, а які — майже перестали цим займатися? Обгрун-
туйте відповідь. 
 

РЛ 4. Домашнє завдання Дайте відповіді на 
питання. Відповіді обґрунтуйте 
Тест № 1. У США залежність між тимчасовими витратами на 

освіту і отримуваним згодом доходом виглядає таким чином: 
дворазове збільшення терміну освіти в порівнянні з середнім мо-
же призвести по закінченні навчання до п’ятикратного збільшен-
ня доходу.  

Проаналізуйте представлене твердження і сформулюйте від-
повіді на такі питання: 

 Що таке людський капітал? 
 Що ви розумієте під інвестиціями в людський капітал? Тест 
№ 2. Президент компанії або відомий музикант можуть  

заробляти сотні тисяч доларів на рік, а звичайний службовець у 
багато разів менше. Проаналізуйте ці відмінності і сформулюйте 
відповідь на питання: які фактори лежать в основі диференціації 
ставок заробітної плати?  

Тест № 3. Директором ЦРУ в адміністрації Клінтона був при-
значений Дж. Вулсі, який закінчив Стенфордський університет, 
який навчався в Оксфорді та захистив дисертацію з юриспруден-
ції у Єльському університеті. Який вплив справила така багатос-
тупенева система отримання освіти на можливість зайняти таку 
високу посаду? 
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10. СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА.  

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ 
 

 

Функції теми  
Надзвичайно актуальним для України є вирішення проблеми 

розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. У кон-
тексті євроінтеграційних процесів це завдання ще більше загост-
рюється.  

Також у новому тисячолітті проблема навколишнього середо-
вища набула небезпечних масштабів і викликає цілком обґрунто-
ване занепокоєння. У середині 60-х років, коли використання 
природних ресурсів різко зросло, а відходи виробництва досягли 
масштабів, які ускладнюють нормальне функціонування суспіль-
ства, зарубіжні вчені й політичні діячі стали кваліфікувати ситу-
ацію як «екологічну кризу». Жорстокий тиск, якому ми піддаємо 
довкілля, — ще одна загроза існуванню людства. 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми, студенти будуть 
знати: 
 теоретичні засади формування соціальної ринкової еконо-

міки; 
 рівність можливостей у соціальній ринковій економіці;
 економічна і соціальна роль конкуренції в соціальній рин-

ковій економіці;

 суспільна відповідальність підприємця в соціальній ринко-вій 
економіці;

 сутність, типи і моделі економіки соціально-ринкового ти-пу 
(соціально орієнтована ринкова економіка);

 сутність і значення екологічної відповідальності бізнес-
організацій;

 потенційні вигоди для організації в результаті дотримання 
екологічних стандартів;

уміти: 
 окреслювати напрями розвитку соціальної ринкової еконо-

міки в Україні;
 визначати бізнес-вигоди в результаті здійснення екологічно

відповідальних ініціатив; розробляти механізм побудови 
системи екологічного мене-  

джменту відповідно до міжнародних екологічних стандартів; 
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розробляти перспективні напрями розвитку екологічної 

ві-дповідальності бізнесу. 
 

Організація заняття 
 

№ Час/ 

Заходи 

Соціальна 

Засоби 
з/п хв. форма   

     

1. 15 Вступ. Викладач ІЛ 1 
  Міні-лекція «Суть і типи соціальної рин-   

  кової економіки»   
     

2 20 На основі вивченого матеріалу теми сту- Студенти РЛ 1 
  денти виконують есе. Обговорення клю-   

  чових моментів   
     

3 5 Міні-лекція  «Від  соціальної  ринкової Викладач ІЛ 3 

  економіки до еко-соціальної»   
     

4 25 Кейс «Екологічна практика» Студенти РЛ 2 
     

5 10 Обговорення гострих екологічних про- Студенти РЛ 3 
  блем. Карикатури   

6 
5 Підведення підсумків заняття. 

Студенти РЛ 4  Виконання завдань     
     

 80    
     

 

Коментарі до організації заняття 
К1. На початку заняття викладач представляє студентам мате-

ріал теми ІЛ 1, у вигляді міні-лекції «Суть і типи соціальної рин-
кової економіки».  

К2. Студенти індивідуально вирішують завдання з РЛ 2 і об-
говорюють його в групі.  

К3. Міні-лекція «Від соціальної ринкової економіки до еко-
соціальної», розкриття основних питань екологічної відповідаль-
ності бізнесу, обговорення зі студентами основних екологічних 
проблем сучасності. ІЛ3.  

К4. Теоретичні знання студенти відпрацьовують шляхом ви-
рішення кейсу в командах по 3—4 особи. При цьому студенти 
опрацьовують РЛ 2.  

К5. Студентам демонструються карикатури РЛ 3, в групі від-
бувається обговорення гострих екологічних проблем.  

К6. Підведення підсумків заняття. Студенти виконують за-

вдання РЛ 4. 
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Матеріали до заняття 
 

ІЛ 1. Суть і типи соціальної ринкової економіки 
Соціально орієнтована ринкова економіка – це найперспекти- 

вніша модель організації суспільного виробництва, яка поєднує 
високу ефективність ринкового механізму й орієнтацію на досяг-
нення справедливості та рівності. Це, по суті, є соціалізація рин-
кової економіки. Саме на таку модель орієнтується наша держа-
ва, розбудовуючи свою незалежну економіку. Але конкретна 
реалізація моделі в кожній країні має певні особливості, і ми по-
винні розбудовувати таку модель соціально-орієнтованої ринко-
вої економіки, яка б найповніше відповідала національним особ-
ливостям нашої країни.  

З огляду на деякі особливості функціонування сучасної рин-
кової економіки у високорозвинених країнах можна виокремити 
принаймні три різновиди соціально-орієнтованої економіки.  

Перша – це ринкова економіка, яка сформувалась у таких кра-
їнах, як Великобританія, Канада, Ірландія. Вона характеризується 
відносно невисоким рівнем участі держави у вирішенні таких со-
ціальних проблем суспільства, як безробіття, пенсійне забезпе-
чення тощо. Високий рівень вирішення соціальних питань забез-
печується потужним розвитком приватного сектора у сфері 
надання послуг, наприклад, широкорозвиненою і добре організо-
ваною системою недержавних пенсійних фондів. Для цих країн 
характерною є відносно невелика частина ВВП, яка перерозподі-
ляється через бюджет (приблизно 30–40 %).  

Другий тип сучасної організації суспільного виробництва іс-
нує в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди, Австрія, 
Бельгія. Тут також діє модель соціально орієнтованої ринкової 
економіки, але в ній акцент зроблено на досягнення за активної 
участі держави високих соціальних стандартів. Це потужні про-
грами із забезпечення високого рівня зайнятості, здійснення пос-
тійних заходів щодо соціального страхування своїх громадян, ро-
звинута система трансфертних платежів. У цій групі країн досить 
високою є та частина ВВП, яка перерозподіляється через держав-
ний бюджет. Вона становить майже половину валового внутріш-
нього продукту.  

Особливий тип соціально орієнтованої ринкової економіки 
сформувався у скандинавських країнах: Норвегії, Данії, Фінлян-
дії і особливо у Швеції. Цьому типу притаманна дуже активна 
роль держави у вирішенні соціальних проблем. Акцент в еконо-
мічній політиці держави тут сфокусований навколо забезпечення 
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високого рівня життя населення. Досягнення соціальних стандар-
тів здійснюється за рахунок потужних перерозподільчих проце-
сів, які здійснює держава. Через державний бюджет перерозподі-
ляється більше половини ВВП. Для цих країн і, перш за все, для 
Швеції, характерним є досягнення соціального партнерства між 
власниками засобів виробництва і найманими виробниками. При 
цьому держава постійно здійснює пошук нових шляхів забезпе-
чення соціальної солідарності в суспільстві. По суті, у Швеції ре-
алізовано ідеї соціалізму, з тією хіба що різницею від соціалізму, 
який будувався в колишньому Радянському Союзі, що цей соціа-
лізм побудований на найефективнішій ринковій основі і вийшов 
у процесі реалізації на такий рівень досягнень, про які в Радянсь-
кій імперії навіть важко було уявити.  

Теоретично для нашої країни останній скандинавський тип мо-
делі ринкової економіки найпривабливіший, бо він найближчий до 
реалізації ідеї добробуту, рівності і справедливості для всіх грома-
дян суспільства. Ідея, яка своїм корінням сягає у глибину віків, від 
великих соціалістів-утопістів Т. Мора і Т. Кампанелли, яка за бага-
то десятиліть соціалізму стала часткою нашої свідомості. Але цей 
тип соціально орієнтованої економіки вимагає високорозвиненого 
товарного виробництва, яке ще не набуло в нашій країні сталих 
форм. Більше того, процес первинного нагромадження капіталу в 
Україні ще продовжується, а він, як відомо, вписує себе в людську 
історію «пломеніючою мовою крові і вогню» (К. Маркс. Капітал.  
— С. 727). За таких умов становлення ринкової економіки шведсь-
кий варіант малоздійсненний. Скоріше необхідно брати орієнтир на 
англосаксонський варіант, бо він ставить акцент більше на роз-
будову й відлагодження самої бази ринкової економіки. 
 

РЛ 1. Есе 
Напишіть есе (до 0,5 стор.) за однією із запропонованих тем 

(за вибором):  
 Типи і моделі соціальної ринкової економіки: формування в 

Україні.  
 Які результати переходу України до соціального ринкового 

господарства? 
 Діалектика економічного і соціального та суперечності рин-

кової економіки. 
 Пріоритетні соціально-економічні напрями реформування 

вітчизняної економіки України. 
 Еко-соціальна ринкова економіка: перспективи формування 

 Україні. 
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ІЛ 3. Від соціальної ринкової економіки до еко-соціальної 
 

Концепт еко-соціальної ринкової економіки є дієвим інструмен-том, 
спрямованим на гуманну зміну способу мислення людей і усві-
домлення ними необхідності збереження навколишнього середовища за 
допомогою пробудження їх власного інтересу. Основна ідея еко-
соціальної економіки полягає в тому, щоб турбота про природу стала 
виробничим фактором, що враховується при ціноутворенні за прин-
ципом: «Захист довкілля повинен бути економічно вигідним, руйну-
вання довкілля повинно стати економічно нераціональним, так, щоб 
динаміка ринку могла бути мобілізована на захист природи».  

Європейська модель «еко-соціальної ринкової економіки» є 
сучасною європейською реалізацією концепції сталого розвитку і 
може служити як стратегічний орієнтир для України.  

Еко-соціальна ринкова економіка і сталий розвиток суспільст-
ва ґрунтується на трьох засадах: це органічне поєднання еконо-
мічної ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-еко-
логічної збалансованості. Економічне зростання, що відбувається 
без врахування екологічних чинників, не може бути сталим і три-
валим у довгостроковій перспективі. Так само неприйнятною є 
охорона довкілля, що готова нехтувати інтересами людей і при-
носити в жертву задоволення базових людських потреб.  

Складовою еко-соціальної ринкової економіки є широке за-
стосування ринкових стимулів та еколого-економічних механіз-
мів у вирішенні проблем природного довкілля, а також обмежен-
ня жорсткого адміністративного управління чи регулювання. 
Реалізація такої моделі вимагає перегляду макроекономічної та 
секторальної політики з метою «інтерналізації екстерналій» — 
трансформування зовнішніх екологічних і соціальних факторів, 
пов’язаних з виснаженням природних ресурсів і забрудненням 
довкілля, у внутрішні витрати виробництва та їх інтеграцію у 
процес ринкового ціноутворення.  

Ключове значення має реалізація інноваційної еколого-
економічної політики, зокрема таких її складових, як «торгівля 
квотами на викиди » та «еко-трудова податкова реформа». На-
приклад, фіскально нейтральна податкова реформа, що спрямо-
вана одночасно на створення робочих місць і збереження довкіл-
ля, частково переносить базу оподаткування з трудових ресурсів 
(доходу та фонду заробітної плати) на споживання природних ре-
сурсів і шкідливі викиди і відходи.  

Сталий розвиток як інтеграція економічних, соціальних та 

екологічних цілей у діяльності людей є великим викликом сучас- 
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ності. Активна відповідь на цей виклик в Україні, дозволить, з 
одного боку, впроваджувати нову модель еко-соціальної ринко-
вої економіки як сучасну «стратегію розвитку», що спрямована 
на всебічне покращення якості людського життя. А з іншого бо-
ку, вона служитиме надійною основою для євроінтеграційного 
процесу та вступу України до ЄС на наступному етапі його роз-
ширення, оскільки критерій «сталого розвитку» безсумнівно ви-
ходитиме на перший план. 
 

РЛ 2. Кейс «Екологічна практика»  
Опис. Watsons є однією з найбільших роздрібних мереж тор-

гівлі товарами для краси та здоров’я в Азії і Європі. Нині мережа 
здійснює керування більш ніж 4700 магазинами і більш ніж 1200 
аптеками на 10 ринках Азії та Європи, включаючи КНР (Мейн-
ленд, Гонконг, Тайвань і Макау), Сингапур, Таїланд, Малайзію, 
Філіппіни, Корею, Індонезію, а також Туреччину та Україну. Ме-
режа Watsons в Україні здійснює управління більш ніж 400 мага-
зинами і 26 аптеками у 112 містах країни. Більш ніж 3500 співро-
бітників обслуговують близько 3 млн споживачів щомісяця. Сім 
років поспіль, з 2008 року, Watsons визнається «Вибором №1 в 
Україні » у категорії «Магазин краси та здоров’я» (згідно дослі-
дження Міжнародного фестивалю-конкурсу №1 «Вибір року»). 
Протягом багатьох років Watsons задає стандарти на ринку краси 
і здоров’я, надаючи персоналізовані рекомендації та консультації 
у сфері краси, здоров’я та догляду, пропонуючи найширший асо-
ртимент продукції, допомагаючи клієнтам добре виглядати і що-
дня прекрасно себе почувати. Веб-сайт Watsons в Україні: 
http://www.watsons.com.ua/  

Томаш Вроблевськи, директор Watsons в Україні: «Еко-
Виклик» став органічним продовженням «зелених» ініціатив 
Watsons, які ми постійно реалізуємо. Ми роками даємо можли-
вість покупцям здавати батарейки в наших магазинах, які згодом 
відправляємо на переробку; ми продаємо органічні та біологічні 
продукти в мережі магазинів, а також пропонуємо біорозкладні 
пакети. Розуміючи, наскільки гостро для України стоїть пробле-
ма забруднення навколишнього середовища і вичерпання невід-
новлюваних природних ресурсів, Watsons прагнув зробити особ-
ливий проект, щоб поліпшити ситуацію. Ми запропонували всім 
покупцям прийняти «Еко-виклик» і, слідуючи дієвим порадам, 
виробити звичку раціонального використання ресурсів. Прийня-
ти «Еко-виклик» — значить довести собі, що за простими, з пер-
шого погляду, звичками, стоять великі і значущі звершення». 

 
366 



Сучасні виклики. Топ Еко-проблем в Україні: 1. Тверді по-
бутові відходи: сьогодні, від кожної людини в середньому в сере-
довище потрапляє 220–250 кг твердих відходів на рік, а в великих 
містах цей показник вищий — 330–380 кг. 2. Електронні відходи та 
електричне обладнання, в тому числі використані акумулято-ри: ця 
категорія відходів умістить у собі токсичні метали: сви-нець, ртуть, 
хром, кадмій, берилій, поліхлорований біфеніл, полі-вінілхлорид. 3. 
Використання поліетиленових пакетів і одноразо-вого посуду: 
поліетиленові пакети і пластмасові пляшки забруд-нюють 
каналізаційні труби та водостокові системи. Вони часто 
потрапляють в океан та річки, загрожуючи підводній фауні та 
птахам. Український ринок пластмасового посуду росте в геоме-
тричній прогресії. Для України надзвичайно гостро стоїть проб-лема 
забруднення навколишнього середовища і вичерпання не-
відновлюваних природних ресурсів. Більш того, українці не зви-кли 
економити ресурси у побуті — адже це не сприймається як вагомий 
внесок у захист навколишнього середовища і збережен-ня 
природних ресурсів. Тож Watsons запропонували всім покуп-цям 
прийняти «Еко-виклик» і слідуючи дієвим порадам виробити звичку 
раціонального використання ресурсів.  

Рішення. Watsons вирішили запустити проект, мета якого — 
привернути увагу покупців до проблеми економії ресурсів і на-
вчити їх шляхом зміни повсякденних звичок економити воду, 
електроенергію та інші природні багатства. Оскільки за словами 
психологів достатній період для формування нової корисної зви-
чки — 21 день, — було вирішено, що активна фаза проекту три-
ватиме саме три тижні. Було висунуто гіпотезу, що цей час кожен 
учасник зможе засвоїти правила, які їм допоможуть поліпшити 
своє життя і знайти оптимальний баланс у своїх взаєминах із на-
вколишнім середовищем.  

27 жовтня 2014 року покупці Watsons отримали незвичайний 
лист з пропозицією прийняти еко-виклик і стати учасником прое-
кту. Щоб приєднатися до команди учасників, треба було зареєст-
руватися на сайті http://eco.watsons.ua/ і заповнити анкету, розпо-
вівши про свої повсякденні звички. 17 листопада — учасники 
почали економити воду, електроенергію, сортувати сміття, діз-
наючись про переваги eco-friendly матеріалів, слідуючи порадам, 
розробленими фахівцями проекту. В рамках участі в проекті вони 
також активно відстежували свої досягнення, вносячи щотижневі 
показники лічильників гарячої та холодної води, електроенергії. 
У результаті кожний учасник міг наочно побачити об’єми еконо-
мії та було підраховано загальні досягнення всіх учасників. Ко- 
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ристувачі Facebook могли обговорювати свої досягнення на сто- 
рінці https://www. facebook.com/WatsonsUA. Веб-сайт містив ко- 
рисну інформацію про еко-життя, що також допомагало учасни-
кам проекту. Щотижнево відправлялися повідомлення з нагаду-
ванням про внесення показів лічильників за тиждень.  

Результати. Збережено природних ресурсів на 360 тис. грн. 
На сторінку проекту в мережі Інтернет зайшло 27 276 унікальних 
користувачів, 9120 із них зареєструвалися і взяли участь у проек-

ті. Завдяки проекту «Еко-виклик» вдалося зберегти 10 824 м
3
 во-

ди, 483 021 кВт/год електрики та 360 141 гривню. Кількості води, 
яка була збережена за час проекту, могло би вистачити на 82 ро-
ки щоденного користування водою однією людиною або, напри-
клад, на 216 480 разів прийняття душу, або на прання пральною 
машинкою 1 082 400 кг білизни. На збережені 483 021 кВт/год 
електроенергії можна 241 510 раз закип’ятити електрочайник або 
повністю забезпечити електроенергією 26 приватних будинків на 
рік.  

98 % учасників відповіли, що після завершення проекту вони 
мають намір і надалі заощаджувати природні ресурси.  

ВИВЧЕНІ УРОКИ • Маленькими кроками можна досягти ве-
ликих результатів. Ми побачили в цифрах, як побутові звички 
можуть вплинути на збереження природних ресурсів Якщо б цих 
простих правил дотримувалися всі українці кожного дня, то еко-
логічна ситуація в Україні вийшла би на якісно інший, кращий 
рівень. • 98,8 % учасників проекту будуть продовжувати зберіга-
ти ресурси і після закінчення проекту. • За три тижні була збере-
жена така кількість ресурсів : 1) 10 824 кубічних метрів води; 2) 
483 021 kw/h електроенергії; 3) 23 000 доларів США.  

Олена Пометун, науковий керівник акції та директор органі-
зації «Вчителі за демократію та партнерство»: «Eко-виклик — це 
історія про те, як можна успішно перевести рітейл на ефективні 
рейки і вийти на прямий зв’язок із кожним покупцем. Розробни-
ки знайшли актуальну проблему в суспільстві і відчули: люди го-
тові діяти, щоб вирішити її. Звичайний пересічний споживач 
приєднався до практичних дій , щоб допомогти країні стати ресу-
рсонезалежнішою, заощадити кошти родини і подбати про на-
вколишнє середовище. Проект , власне, тим і цінний, що наочно 
показав можливість мотивації людей до таких дій. Це приклад 
ефективної співпраці бізнесу з освітнім проектом, як результат — 
удалося добитися не просто інформування і залучення спожива-
чів, а і зміни моделей їх поведінки» 
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Питання для обговорення  
 Визначіть, які можливості набула компанія від того, що задія-ла 

низку заходів по захисту екології навколишнього середовища.  
 Як вплине вищенаведена діяльність компанії на виробничі 

процеси? 
 Які конкурентні переваги отримає компанія? 
 Визначте інші можливі напрямки розвитку компанії у про-

цесі імплементації в її господарську практику концепції екологі-
чної відповідальності. 
 

РЛ 3. Карикатури Постановка завдання. Дайте назву 
кожній з карикатур. Які 

проблемні питання висвітленні в них? 
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РЛ 4. Вправа — застосування — знання 
Постановка завдання. Дайте відповіді на питання. 
 Назвіть основну ідею «соціальної ринкової економіки» і ро-

зкрийте роль держави в концепті соціальної ринкової економіки. 
 Які ідеї ховаються за моделлю «еко-соціальної ринкової 

економіки»?  
3. Назвіть, принаймні, три заходи або інструменти, за допомо-

гою яких економічна діяльність змогла б стати більш орієнтова-
ною на майбутнє і збереження ресурсів. 
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11. ОСОБИСТІСТЬ і СОЦІАЛЬНА  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ 
 
 

 

11 . 1 . Особистість підприємця та 

його ділові якості 

 

Функції теми  
Успішність бізнесу визначається значною мірою особистістю 

підприємця. Якими ж якостями він має володіти, які риси харак-
теру важливі для започаткування та ведення власної справи? Те-
ма покликана розкрити особистісні якості успішного підприємця, 
окреслити портрет лідера та спрямувати студентів на розвиток 
власних необхідних для підприємницької діяльності якостей. 

 

Необхідні компетенції 
Студенти знають: 
— основи підприємницької діяльності; 
— основи психології. 

 
 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 
— суть підприємництва; 
— риси людей підприємницького типу; 
— атрибути підприємця; 
— суть лідерства; 
— суть концепції підприємницького лідерства; 
— сукупність рис, характеристик, навичок, необхідних для 

успішного лідерства в бізнесі; 
— основи управління конфліктами; 
уміти: 
— виявляти та розвивати якості успішного підприємця; 
— впроваджувати концепцію лідерства як соціально-психоло- 

гічний процес групового розвитку;  
— формувати портрет сучасного підприємця-лідера. 
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Організація заняття. 
 

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 5 
Вступ 

Студенти РЛ 1 
Обговорення карикатури     

     

2 10 
Міні-лекція «Особистість підприєм- 

Викладач 
ІЛ 1, ПП1, 

ця, лідера» ПП2, ІЛ 2    
     

  Завдання «Тест «Визначення здатно-  РЛ 2 

4 15 
сті до підприємництва» 

Студенти 
 

Дискусія «Які якості перешкоджають  
   

ІЛ 2   успішному веденню бізнесу?»  
     

  Міні-лекція «Важливість лідерства 
Викладач/ 

 

5 5 для успіху в підприємницькій діяль- ІЛ 3 
Студенти   ності»  

    
     

6 10 Міні-кейс «Яким повинен бути лідер?» Студенти РЛ 3 
     

  Дискусія «Культура та норми підп- 
Викладач/ ІЛ4, ІЛ5, 

7 15 риємницької діяльності», «Здатність 
Студенти ІЛ 6   керівника управляти конфліктами»     

     

8 20 
Практичнее завдання «Якості керів- 

Студенти РЛ 4 
ника згідно японської моделі»     

     

12 5 Висновки Студенти - 
     

13 80    
 

Коментарі до організації заняття К1. Заняття починається з 
обговорення карикатури РЛ 1. Об- 

говорюються питання «Хто такий підприємець?», «Яким він має 
бути?»  

К2. Міні-лекція — викладач надає студентам теоретичний ма-
теріал теми за допомогою ПП 1, ПП 2, ІЛ 1та ІЛ 2.  

К3. Студенти отримують завдання РЛ 2 пройти «Тест «Визна-
чення здатності до підприємництва », а також окреслити та об-
ґрунтувати власні думки за темою: «Які якості перешкоджають 
успішному веденню бізнесу?». Дискусія з використанням ІЛ 2.  

К4. Міні-лекція «Важливість лідерства для успіху в підприєм-
ницькій діяльності» ІЛ 3.  

К5. Виконання студентами міні-кейсу «Яким повинен бути лі-
дер?» РЛ 3.  

К6. Представлення викладачем основних положень і дискусія 
в аудиторії за темою: «Культура та норми підприємницької дія-
льності», «Здатність керівника управляти конфліктами». ІЛ4, ІЛ5, 
ІЛ 6. 

 

373 



К7. Студенти виконують практичне завдання «Якості керів-
ника згідно японської моделі». Наводять відомі їм приклади ус-
пішних керівників, виявляють якості та здібності, що дали тим 
можливість досягти успіху. 
 

Матеріали до заняття 

РЛ 1. Карикатура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПП 1. 

 

Хто такий 

підприємець? 

Риси підприємця? 
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Підприємець- це людина, яка 
 

 Організовує власну 
справу, керує нею і 
водночас бере на себе  
відповідальність, також 
ризикує з метою 
отримання прибутку, 
що спонукатиме 
наступне вкладання 
грошей, для ще 
більшого розширення 
власного бізнесу. 

 
 
 
 
 
 

 

 Лідер - це людина, яка, задовольняючи 

власний егоїзм, реалізує громадський

 

інтерес 
 
 
 
 

 

А. Менегетті 
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ІЛ 1. Сутність підприємництва. Особистість підприємця  
Одне з перших визначень підприємця належить Річарду Кан-

тильону (1680–1734), який визначав його як господарюючого 
суб’єкта, що добровільно приймає на себе обов’язок несення різ- 
них ризиків у процесі економічної діяльності. Цю точку зору по- 
діляв і інший відомий економіст — Адам Сміт (1723–1790), який 
визначав підприємця як власника капіталу, який заради реалізації 
якоїсь комерційної ідеї та отримання прибутку йде на економіч-
ний ризик. Фактично у визначенні А. Сміта ми бачимо всі три 
основні складові діяльності підприємця: прибуток — як мета ді-  
яльності, комерційна ідея — як спосіб її досягнення, і ризик — як 
неминуче негативне умова всього процесу. У своїй праці «Дослі-
дження про природу і причини багатства народів» Адам Сміт ви-
значив людину як автономного індивіда, керованого двома моти-
вами — своєкорисливим інтересом і схильністю до обміну. 
Французький економіст Жан Батист Сей (1767–1832) на відміну 
від А. Сміта вважав, що не підприємці-землевласники, а промис-
лові та фінансові підприємці є основною рушійною силою розви-
тку економіки країни. На думку Ж.Б. Сея, підприємець — це еко-
номічний агент, який комбінує фактори виробництва, перетя- 
гуючи ресурси зі сфери низької продуктивності та прибутковості,  
в області, де вони можуть принести максимальний дохід. Пізніше, 

в кінці XIX століття, виникла суб’єктивно-психоло- 
гічна концепція економічних відносин, в основі якої знаходиться 
прагнення людини задовольнити свої потреби (К. Менгер, Е. Бем-  
Баверк, Ф. Візер та ін.). Відповідно до думки цих економістів, пі-
дприємницька діяльність ініціюється окремими особистостями, 
які відкривають для себе вигоду якихось видів діяльності або 
економічних операцій, після чого інші учасники економічного 
процесу імітують успішні дії підприємців, які потім підкріплю-
ються силами звички і законодавчими актами. Таким чином, у 
рамках даної концепції, основну роль у підприємницькій діяль-
ності відіграє творчий елемент свідомості, що дозволяє деяким 
особистостям відкривати для себе найвигідніші способи отри-
мання прибутку.  

Найповніше економічна сторона діяльності підприємця розро-
блена в працях американського економіста Й . Шумпетера, який 
зазначав, що підприємництво не є професією, а швидше відобра-
жає деякий стан , через який проходить початківець-бізнесмен, 
який розбудовує свою справу. До категорії підприємців він від-
носив «господарюючих суб’єктів, функцією яких є здійснення но-
вих комбінацій і які виступають як їх активний елемент». Відпо- 
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відно до думки Шумпетера, особливістю підприємців є створення 
ними чогось нового, а також подолання опору соціального сере-  
довища, яке перешкоджає цим нововведенням . У цьому визна-
ченні ми бачимо скоріше психологічний підхід, ніж економічний, 
позаяк звідси з неминучістю випливають такі якості підприємців 
як креативність, цілеспрямованість і сильна воля. Крім цих якос-
тей Шумпетер вважав невід’ємними властивостями підприємців 
також індивідуалізм і лідерські якості. У своїй книзі «Теорія еко-
номічного розвитку» Шумпетер зазначав , що підприємець — це 
залучена в економічний процес людина, яка робить не те, що 
роблять інші і не так, як вони. Таким чином, на думку цього 
вченого, відмінність терміна «підприємець» від близьких до ньо-
го термінів «капіталіст» і «бізнесмен» полягає в тому, що для 
першого з них в обов’язковому порядку повинні бути притаманні 
атрибуції «ініціативності», «дар передбачення» і «авторитет»,  
що зовсім не обов’язково для двох інших соціально-економічних 
груп людей. На його думку, підприємці становлять особливий 
тип людей, які виконують функцію створення чогось нового, і 
тому неминуче стикаються з опором соціального середовища.  

Засновник сучасного менеджменту Пітер Друкер у своїх робо-
тах підкреслював практичний і інтуїтивний характер підприєм-
ницької діяльності, вважаючи, що «науку підприємництва» ство-
рити неможливо, бо кожен підприємець стикається з унікальним 
набором економічних і психологічних факторів. На його думку, 
принципова відмінність підприємництва від інших форм малого 
бізнесу полягає в тому, що підприємець створює новий ринок і 
знаходить нових покупців, формуючи, таким чином, новий сег-
мент ринку. На думку П . Друкера, головним інструментом підп-
риємця є нововведення, і від того, наскільки грамотно і продума-
но застосовує інновації підприємець, залежить успіх його 
починання.  

Для того, щоб скласти повне визначення підприємця, що 
включає як економічні, так і психологічні складові, слід визначи-
ти ключові і додаткові атрибути підприємця. Отже, ключові ат- 
рибути підприємця 

 прагнення до комерційного успіху і отримання прибутку (А. 
Сміт, Ж.Б. Сей, А. Камінка, Ф. Гайек, П. Друкер, Л.І. Абалкі-на 
та ін.) ;

 дія в умовах ризику (Р. Кантільон, А. Сміт, А. Петражиць-
кий, Л.Абалкин);

 поєднання функції власника капіталу, найманої керуючого і 

працівника (Ж. Бодо);
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 наявність комерційної ідеї (А. Сміт, П. Друкер);

 комбінування ресурсами і переміщення капіталу в зону ма-
ксимальної прибутковості (Ж.Б. Сей, Й. Шумпетер, П. Друкер);

 певний набір особистісних якостей (Й. Шумпетер);
 свобода у виборі напрямів і методів діяльності (Л. Абал-

кин). 
До можливих (додаткових) атрибутів підприємця можна ві-

днести 
а) наявність власного капіталу (А. Сміт); б) 
генерація нової ідеї або технології (П. Друкер);  
в) пропозиція нової послуги чи товару, освоєння нового сег-

мента ринку (П. Друкер). 
Особистісні якості, що сприяють успіху в бізнесі.  
Одне з безперечних позитивних якостей особистості підприє-

мництва — це його лідерські якості. Лідера можна визначити як 
найавторитетнішу особистість у даному соціальному співтовари-
стві, що грає центральну роль у організації спільної діяльності і 
регулюванні взаємовідносин у групі. Підприємець не може не бу-
ти лідером, оскільки він повинен згуртувати навколо себе людей 
і надихнути їх для досягнення високої мети. Він досягне успіху в 
бізнесі, тільки якщо зможе переконати своїх співробітників у 
здатності досягти такого рівня виконання завдань, які раніше 
здавалися їм недоступними. Ця здатність лідера тісно пов’язана з 
такими якостями, як уміння створювати оптимістичні плани, по-
силювати надії на успіх, пояснювати суть інновацій, згуртовува-
ти колектив в кризових ситуаціях.  

Розвиваючи власну діяльність, він розподіляє матеріальні бла-
га і забезпечує роботою сотні людей. При цьому лідер стимулює 
прогрес у суспільстві і вносить пожвавлення в економіку, що дає 
поштовх еволюції суспільства. Для задоволення інтересів суспі-
льства підприємцю необхідно: 

а) вивчити інтереси певної групи людей; 
б) запропонувати якісь способи задоволення існуючих інте-  

ресів або вирішення актуальних проблем; в) зуміти за допомогою 
підприємницької активності одержа- 

ти власну вигоду, розв’язуючи соціальну проблему.  
На думку А. Менегетті, економічний лідер — це оператив-ний 

центр безлічі відносин і функцій, який створює нові робочі місця, 

приносить прибуток і сприяє розвитку сфери послуг. Згі-дно 

уявленням А. Менегетті, лідер має три групи якостей (таб-лиця). 
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ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ УСПІШНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
 

Інтелектуальні 

Риси характеру особистості Набуті вміння 
здібності   

   

Розвинене ло- Ініціативність Уміння заручатися пі- 
гічне мислення Гнучкість дтримкою 
Проникли- Схильність до творчості Уміння співпрацювати 
вість Сміливість Уміння завойовувати 
Оригіналь- Впевненість у собі популярність і престиж 
ність мислення Врівноваженість Уміння висловлювати 
Цікавість Самостійність думки 
Здатність за- Амбіційність Такт і дипломатич- 
своювати нові Адекватність самооцінки ність 
знання та навич- Обов’язковість Уміння брати на себе 
ки Енергійність ризик і відповідальність 
Інтуїція Надійність Уміння організовувати 
Освіченість Владність інших людей 

 Працездатність Уміння переконувати 
 Незалежність Уміння розуміти гумор 
  Уміння розбиратися в 

  людях 
   

 

Цей далеко не повний перелік особистісних якостей змушує 
шукати серед них найважливіші, без яких успіх підприємницької 
діяльності буде істотно ускладнений. 
 

ПП 2. Найважливіші особистісні якості успішного підпри-

ємця 
 

 
Підприємцями 

стають,в першу чергу, 
ті люди, яких не  
влаштовує їх роль 

найманого працівника, 
яким не вистачало 
самостійності на їх 
попередній роботі. 

Якщо згадати 
концепцію А. Маслоу, 
то можна сказати, що 
підприємці - це люди з  

особливо 
вираженою потреби 
до самореалізації. 
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 Амбітність – тобто


підвищена 

самооцінка і віра 

в успіх - додає 

людині додаткові 

сили і допомагає 

справлятися з 

труднощами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 в аспекті 

підприємницької 
діяльності означає



бажання робити 
все можливе для 
досягнення успіху, і 
готовність піти 
заради нього на 
певні жертви. 



Наполегливість 
проявляється в 
тому, що людина 
живе своїм 
бізнесом, думає 
тільки про нього 
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 Вони працюють не 

тільки тому, що 

хочуть заробити 

побільше грошей, 

а й тому, що їм 

подобається сам 

процес праці, бо 

він приносить їм 

задоволення.










 здатность не 

занепадати 

духом за 

несприятливих 

обставин і 

уміння виности 

позитивний 

досвід з невдач.

 

РЛ 2. Завдання 
Постановка завдання 
1) Пройдіть тест. Оберіть до кожної запропонованої ознаки 

відповідну Вам характеристику. Відповівши на питання, додайте 
оцінки (табл.). 

Інтерпретація результатів: 
25–28 балів — ви маєте достатню здібність до 

підприємництва; 21–24 бала — добра здібність; 17–20 балів 

— задовільна здібність; 13–16 балів — посередня здібність; 

12 і менше балів — низька здібність. 
 

2) Перерахуйте особистісні якості, які, на вашу думку, переш-
коджають успіху в бізнесі. Обгрунтуйте свої міркування. Виді-
літь серед цих якостей ті, на які можна впливати, коригувати, і ті, 
які подолати практично неможливо або дуже важко. 
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    Таблиця 
 МАТРИЦЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
     

О
зн

а
ки

 

 Оцінка в балах  
    

«4» «3» «2» «1» 
     

Ін
іц

і

ат
ив

ні
ст

ь 

Шукає додат- Спритний, Виконує не- Безініціативний, 
 кові завдання, але корисні обхідний об- чекає вказівок, 
 часто висуває пропозиції сяг роботи вимагає постій- 
 корисні ділові вносить рід- без особли- ного контролю 

 пропозиції ко вого догляду  
     

 Дружелюбно Приємний у Іноді з ним Дріб’язковий, 

- відноситься до спілкуванні, важко пра- заздрий, часто 

К о м у н і к а ц і й - н і с т ь 

нтакти 

ввічливий, 
зумітися 

важко знайти  людей, швидко цювати, не- 

 налагоджує ко- поважний легко поро- взаєморозуміння 

     
 Часто готовий Уміло від- Часто ви- Підлеглий, лю- 

Л
ід

ер
ст

в

о 

взяти на себе дає накази, ступає як бить підкорятися 
відповідаль- розпоря - головний  

 ність, вселяє дження   

 впевненість,    

 довіру    
     

В
ід

по
ві

да

-л
ьн

іс
ть

 Часто виявляє Погоджу- Частіше не- Прагне ухилити- 
почуття відпо- ється із до- охоче ся від доручення 
відальності за рученнями, сприймає  

 розпочату хоча іноді і доручення  

 справу не зовсім   

  охоче   
     

О
рг

ан
із

а- то
рс

ьк
із

ді
бн

ос
ті

 

Здатен легко При бажанні Як організа- Не прагне себе 
переконувати може бути тор виступає проявити органі- 
людей, має ло- здібним ор- рідко затором 

 гічні докази ганізатором   

     

Рі
ш

уч
іс

т

ь 

Швидкий, точ- Ґрунтовний Швидкий, Повільний, часто 
ний, ризиковий і обачний але часто сумнівається, 

  робить по- боязкий 

   милки  

     
 Цілеспрямова- При виник- Перед труд- У досягненні ме- 

- ний не відсту- ненні труд- нощами не- ти не наполегли- 

Н
ап

ол
ег

ли
ві

ст
ь пає перед вини- нощів почи- рідко пасує, вий, не виявляє 

каючими нає зусилля середній рі- завзятості з по- 
 труднощами, по їх подо- вень завзя- долання труд- 
 знаходить шля- ланню тості нощів 

 хи їх подолання    
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ІЛ 2. Якості, що перешкоджають успішній підприємниць-
кій діяльності 

Пунктуальність добра у бухгалтера або архіваріуса, але за 
умов мінливої ринкової економіки гнучкість важливіша за ста-
лість.  

Ще одна особистісна якість, що утруднює діяльність підприє-
мця — підвищена тривожність. За її наявності бізнесмен буде 
занадто довго вагатися, приймаючи рішення, і занадто повільно 
діяти, а то й зовсім виявлятиме пасивність. Підприємництво — 
це завжди ризик і дії в умовах невизначеності. За таких обставин  
краще діяти й помилятися, отримуючи користь з помилок, аніж 
боятися провалу і нічого не робити. Поки бізнесмен вагається і 
розмірковує, час працює проти нього: конкуренти виробляють 
товари і захоплюють ринки, податкова служба нараховує податки 
і штрафи, а господарі приміщень нараховують орендну плату. Бі-
знес подібний до подорожі вгору по річці: той, хто кинув весла, 
не стоїть на місці, а пливе назад, втрачаючи всі свою перевагу.  

Фахівці, що вивчають психологічні особливості сучасних 
українських підприємців відзначають у них набір далеко не оп-
тимальних особистісних якостей, які, тим не менш, дозволяють 
їм вести свій бізнес з урахуванням вітчизняних економічних і со-
ціальних реалій:  

 раціоналістичність — прагнення все прорахувати, передба-
чити і врахувати;

 недовірливість — сприйняття світу як ненадійного, часто 
прямо ворожого, що призводить до прагнення посилити контроль 
за всім, також підозріливість стосовно своїх працівників і парт-
нерів по бізнесу;

 агресивність — схильність до вирішення проблем силовимі 
методами замість пошуку компромісів, а також схильність до 
афектних спалахів у взаємовідносинах з персоналом;

 авторитарність — переважання домінуючого стилю керів-

ництва, нетерпимість до критики чи свободи думок.
 

ІЛ 3. Сутність лідерства 
Дуже важливим для керівника в управлінській діяльності є те, 

щоб він у своїй фірмі був лідером.  
Лідери — це люди, які роблять правильні речі. Керівники ж 

роблять речі правильно.  
Різниця між цими поняттями велика. Коли ви думаєте про 

правильні речі, ви думаєте про майбутнє, про стратегічність ме-
ти, можете навіть помріяти. Але коли ви обмірковуєте, як зроби- 
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ти те чи те правильно, ви думаєте про контроль. Ви думаєте, як 
це зробити. Лідери не обтяжуються такими питаннями, як: ЩО? і 
НАВІЩО?  

За Бенісом, характер лідера складається з: 
 

Лідер = компетентність + амбіційність + цілісність. 

Лідера визначають п’ять характеристик: 

 бізнес-освіченість; 
 концептуальні здібності (творчий, винахідливий інтелект); 
 попередній досвід; 
 якість судження (прийняття швидких і правильних рішень 

за недостатньої інформації); 5) уміння працювати з людьми 
(зацікавити їх, повести за со-  

бою і дати нагоду їм розкритися; мужність підібрати людей, які 
не «піддакують», а висловлюють за потреби власну, нехай навіть 
протилежну, думку). 

 

РЛ 3. Міні-кейс «Яким повинен бути лідер?»  
Головним покликанням лідерів у третьому тисячолітті буде 

вивільнення інтелектуальної енергії своїх співробітників. Лідери 
повинні створити у своїх організаціях таку атмосферу, щоб люди 
фонтанували в ній ідеями, інноваціями, цікавими теоріями. Якщо 
раніше чітко налагоджену організаційну структуру часто порів-
нювали із симфонічним оркестром, який скоряється кожному по-
маху руки талановитого диригента, то сьогодні доцільніше співс-
тавлення з джаз-бендом. Чим більше імпровізацій, тим краще.  

Професор Беніс дає короткий курс порад, як стати справжнім 
лідером: 

— будьте самим собою; 
— визначте, що вам краще за все вдається; 
— оточіть себе професіоналами і поводьтеся з ними так, як би 

воліли, щоб поводились з вами; 
— будьте не диктатором, а диригентом; 
— визначтеся з однією–двома головними цілями; 
— порадьтеся із співробітниками, як краще досягти наміченого; 
— похваліть їх за це. 
Щоб виховати у собі риси та якості, які впливають на ефекти-

вність управлінської роботи, менеджеру постійно і систематично 
потрібно працювати над собою. Цьому сприятиме розробка осо-  
бистого плану розвитку. 
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Рис. Портрет лідера 
 

Особистий план розвитку повинен бути: конкретним ; реаль-
ним. Він має мобілізувати всі ваші здібності і вимагати від вас 
повної віддачі. 

Постановка завдання 
Перерахуйте найважливіші якості, які повинен мати лідер. 

Побудуйте проект особистого плану розвитку. 

 

ІЛ 4. Культура підприємницької діяльності 
Одним із факторів впливу на формування належного підприє-

мницького середовища, урахування якого особливо актуалізуєть-
ся на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, є 
культура. Культурне середовище структурно підрозділяється на 
зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє культурне середовище є складо-
вою частиною макросередовища, що випиває на поведінку 
суб’єктів підприємництва. 
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Внутрішнє культурне середовище відноситься до мікросередо-
вища і впливає як на формування взаємовідносин всередині самого 
підприємства, так і з діловими партнерами. Склад культурного се-
редовища характеризується сукупністю таких факторів, як політи-
ка, технологія, освіта, мистецтво, цінності і відносини, релігія, мо-
ва, правознавство, соціальний статус. Так, вивчення політики може 
допомогти зрозуміти потенціал суспільного внеску тієї чи ті-єї 
країни в діловий клімат підприємства. Стабільність політичного 
клімату, характеристики угруповань, партій, що підтримують за-
кордонний бізнес чи навпаки перешкоджають йому, ступінь впли-ву 
кожного з угруповань — фактори, що дають змогу оцінити сту-пінь 
підприємницького ризику в політичних відносинах. Вивчення 
технології може дати інформацію про потенціал ринку, ступінь ро-
звиненості його інфраструктури, ступінь розвитку науки і новов-
ведень, дослідити науковий потенціал. Порівняльний аналіз освіти і 
мистецтва допомагає при вивченні грамотності і її впливу на тех-
нічне і професійне навчання, а також на ефективність ринкових 
взаємозв’язків і підприємницьких відносин. Освітній рівень фор-мує 
відношення до цінностей, які доцільно визначати при форму-ванні і 
розвитку підприємницької діяльності.  

Для успішного здійснення підприємницької діяльності необхідно 
враховувати також розвиненість і роль релігії у кожній країні, де 
планується організація бізнесу. Обов’язковою вимогою сучасного 
здійснення бізнес-процесів є знання кількох мов. Англійська мова є 
домінуючою. Разом з тим, є країни (як, наприклад, Франція), де пра-
гнуть спілкуватися тільки своєю мовою. Це варто враховувати при 
організації бізнес-комунікацій підприємцям, бізнесменам, дійовим 
людям. Не завадить у підприємницькій діяльності і обізнаність що-
до основ правознавства. Порівняння і знання різних систем законо-
давства може сприяти розумінню традицій бізнесу в різних країнах, 
що може допомогти уникнути конфліктів, а в разі потреби — звер-
нутися до органів правового захисту.  

Не менш важливим є дослідження соціальної стратифікації 
населення, щоб установити, чи існує помітна різниця між вищи-
ми, середніми і нижчими класами і яке їхнє відношення до підп-
риємництва. Дослідження і знання соціальних особливостей гро-
мадських організацій дозволяють установити, чи будуть вони 
сприяти, чи протистояти успіху в діяльності підприємця в конк-
ретних соціальних умовах.  

Відтак, організаційна культура — це комплексна характерис-
тика розвиненості тієї чи іншої соціально-економічної структури, 
властивих її типу і форми організації життя і діяльності людей, 
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рівня їхніх організаційних знань (цінностей), навичок (традицій), 
умінь, мислення і свідомості. Культура підприємницької діяльно-
сті залежить від культури кожного співробітника підприємства і, 
в першу чергу, від організаційної культури керівника. Культур-
ний підприємець повинен уміти моделювати, бачити обрії здійс-
нюваної ним підприємницької діяльності, спонукати до роботи і 
стимулювати роботу інших, втілювати в життя підприємницькі 
ідеї, вміти в будь-яких ситуаціях приймати ґрунтовні рішення і 
брати за це відповідальність.  

Найважливішим фактором культури підприємця є його кваліфі-
кація як менеджера і як фахівця, що припускає знання ним філосо-
фії всієї технології, економіки й інструментарію підприємництва.  

Така культура є складовою економічної культури, культури 
загалом і втілюється передусім у культурі управлінської діяльно-
сті.  

Культура управлінської діяльності — сукупність прогресив-
них матеріально-духовних досягнень в управлінні, з одного боку, 
матеріально-виробничими процесами на підприємстві, ставлен-
ням людей до природи, а з іншого — економічними (в тому числі 
організаційно-економічними, техніко-економічними та виробни-
чими) відносинами між людьми.  

Ця культура втілюється в системі соціальних норм і ціннос-
тей, знань, світогляді, морально-етичних нормах діяльності, по-
ведінці, свідомості, вмінні володіти собою.  

Культура підприємницької діяльності повинна спиратися на 
такі соціальні цінності, як рівність, справедливість, повага, зла-
года, порядок.  

Розрізняють також матеріальні та духовні, особистісні та ін-
ституціональні елементи культури підприємницької діяльності. 
До матеріальних відносять рівень розвитку підприємства, зокре-
ма управлінської та інформаційної техніки; до духовних — суку-
пність професійних знань підприємця, виробничого досвіду і на-
вичок, економічне мислення; до особистісних — вид 
підприємницької діяльності, можливість збагачення, ступінь еко-
номічної свободи та ін.; до інституціональних — соціальні цінно-
сті й норми, в тому числі віру й переконання. Так, у США до та-
ких цінностей зараховують: високі вимоги до етики взаємин 
працівників; поклоніння успіху ; високу оцінку досягнень; схиль-
ність до ризику, а також зміни або ігнорування правил; у Канаді  
— високу оцінку соціальних відносин, обережність (відсутність 
невиправданої схильності до ризику), осуд надто сильного праг-
нення домогтися успіху та ін. 
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ІЛ 5. Норми поведінки керівника  
Звичайно, усі працівники повинні мати загальну культуру, ін-

телект, порядність. Але особливе значення має їхній моральний 
потенціал. Основною етичною вимогою, якої слід дотримуватись 
у службових взаємовідносинах, є збереження гідності людини 
незалежно від того, яке місце вона посідає в ієрархічній структу-
рі. Спілкуючись на виробництві, люди часом травмують одне од-
ного, а моральні травми часто-густо страшніші від фізичних.  

Одна з японських газет свого часу провела інтерв’ю з прези-
дентами великих компаній стосовно того, які якості та стандарти 
поведінки повинен мати керівник. Було названо: широта поглядів 
і глобальний підхід до проблем; перспективне передбачення та 
гнучкість; ініціативність і рішучість, особливо в умовах ризику; 
завзятість у роботі та безперервне навчання. Серед особистісних 
якостей відзначалися: уміння чітко формулювати цілі та установ-
ки; готовність вислуховувати думки інших; неупередженість, 
безкорисливість і лояльність; здатність повністю використовува-
ти можливості підлеглих правильною їх розстановкою та справе-
дливим ставленням до них; особистапривабливість; здатність 
згуртовувати людей і створювати їм сприятливу атмосферу. Як 
бачимо, більшість якостей особистості керівника стосується саме 
моральних вимог. А ці вимоги у практичній діяльності керівника 
передбачають дотримання ним правил службового етикету.  

Керівник перебуває у центрі уваги , його знають усі, про нього 
говорять усі, з нього беруть приклад інші. Не випадково амери-
канці кажуть, що краще витратити десять тисяч доларів на пошу-
ки розумного, вихованого менеджера, який вміє працювати з лю-
дьми, аніж потім витрачати сто тисяч доларів через поганого 
керівника, який не може встановити нормальні стосунки з пра-
цівниками та клієнтами.  

Керівник не повинен проявляти особистих симпатій чи антипа-
тій, провокувати ситуації, що можуть призвести до міжособистісних 
ексцесів (пересудів, взаємних випадів, істерик тощо). Вихований, 
інтелігентний керівник вітається з підлеглими завжди першим. Як-
що він зустрічається з жінкою або з людиною, старшою за віком, він 
також вітається першим. Якщо до керівника в кабінет заходить інша 
людина, яку він викликав (або навіть не викликав), він пропонує їй 
присісти. Якщо керівник веде бесіду з підлеглим, він не повинен 
довго розмовляти по телефону чи мовчки переглядати папери. Як-
що розмову закінчено, керівник може першим встати із-за столу, 
щоб дати це зрозуміти іншому. Керівник не повинен припускатися 
грубощів, принижувати людську гідність підлеглого. 
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Якщо керівник пообіцяв щось зробити, то обов’язково і своє-
часно це мусить зробити, а якщо ж не виходить, то слід вибачи-
тись і пояснити причину. Керівник повинен завжди пам’ятати, 
що недоброзичливе або образливе слово боляче вражає людину і 
вона ще довго через це страждатиме. Саме образа нерідко прово-
кує виникнення конфлікту . Але якщо це вже сталося, то інтеліге-
нтна людина-керівник не забуде вибачитися перед підлеглим. 
Поведінка керівника, його ставлення до роботи та людей є прик-
ладом для підлеглих.  

Керівникові доводиться не тільки заохочувати підлеглих до 
роботи, а й накладати на них стягнення. Якщо він при цьому ке-
рується справедливістю, підлеглий — хоча йому і не подобається 
бути покараним — поважатиме керівника. Якщо керівник не вміє 
слухати підлеглих, то навряд чи вони захочуть звернутися до 
нього із пропозицією, підтримають його у важкій ситуації.  

Морально-психологічний портрет вітчизняного керівника в 
Україні ще формується. Риси , які мали так звані номенклатурні 
керівники за минулих часів, у нових ринкових умовах змінюють-
ся. А молоді керівники, які з’явилися після перебудови, працю-
ють методом спроб і помилок, набуваючи власного досвіду. Вже 
є перші спроби узагальнити якості та стандарти їхньої поведінки, 
проте етичний бік їхньої роботи, правила етикету у стосунках з 
підлеглими поки що опрацьовані мало. 
 

РЛ 4. Завдання «Якості керівника» Мета. Аналіз якостей 
керівника (відповідно до японської мо- 

делі прийняття рішень). 
Пояснення. Використання японської моделі прийняття рі-

шень у практиці управління диктує необхідність розвитку у кері-
вника деяких якостей, якщо вони йому не властиві спочатку. Згі-
дно з японськими традиціями, це концептуальні здібності і високі 
«особисті стандарти».  

Концептуальні здібності — це здатність відчувати зв’язку між 
організацією і середовищем і сприймати систему організації як єди-
не ціле. Від керівника вимагається вміння бачити головні напрямки, 
які створюють для організації сприятливі можливості або загрозу. 

Концептуальні здібності, таким чином, включають: 
— широту поглядів і глобальний підхід; 
— довгострокове передбачення і гнучкість; 
— енергійну ініціативність, в тому числі в умовах ризику; 
— наполегливу роботу і безперервне самовдосконалення і на-

вчання. 
 
389 



Високі особисті стандарти — це: 
— вміння чітко формулювати цілі та установки; 
— готовність і вміння вислуховувати думки інших; 
— неупередженість і безкорисливість; 
— вміння передбачати наслідки прийнятих рішень; 
— здатність повністю використовувати можливості співробіт-

ників; 
— особиста чарівність; 
— здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в 

ньому.  
Постановка завдання. Проаналізуйте стан концептуальних 

здібностей і наявність особистих стандартів у відомих вам керів-
ників. Виокреміть ті з них, які добре розвинуті, та ті, які варто роз-
вивати або прищеплювати. Які з них допомогли відомим вам підп-
риємцям досягти успіху? Які, на вашу думку, відмінності між 
українськю моделлю підприємницького лідерства та японською? 
 

ІЛ 6. Методи і стилі управління конфліктними ситуаціями  
Важливою рисою успішного керівника є здатність управляти 

конфліктами. Існує дві групи методів управління конфліктною 
ситуацією: структурні та міжособистісні.  

Структурні методи — це роз’яснення вимог до роботи; ко-
ординація та інтеграція спільної роботи; встановлення загальноо-
рганізаційних комплексних цілей; чітке структурування системи 
винагород. 

Міжособистісні методи (стилі). Виокремлюють п’ять осно- 
вних міжособистісних стилів — це ухилення від конфлікту; за-
лагодження конфлікту (пристосування до ситуації); примушу-
вання (суперництво); компроміс; вирішення проблеми (спів 
робіт-ництво).  

Ухилення від конфлікту. Передбачає намагання людини уник-
нути конфліктної ситуації, ухилитися від участі в обговоренні 
спірних питань. Людина, яка обирає цей стиль, не бажає зазнава-
ти стресів, вирішуючи проблеми. Така людина, зазвичай, займає 
пасивну позицію в групі і не зацікавлена у змінах. Ухиляючись 
від конфлікту, людина ухиляється і від його вирішення.  

Залагодження конфлікту (пристосування до конфлікту). Це — 
переконання в тому, що не варто гніватися, бо ми всі працюємо ра-
зом, ми — одна команда, а конфлікти негативно впливають на всіх. 
Людина, яка використовує такий стиль, прагне загасити конфлікт, 
апелюючи до потреб солідарності. Такий спосіб може запобігти го-
строму протистоянню, але причини конфлікту не ліквідовує. 
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Примушення (суперництво), як стиль управління конфліктом пе-
редбачає нав’язування однією з конфліктуючих сторін чи "третьою 
стороною" власної точки зору будь-якою ціною. Людина, яка засто-
совує такий стиль, веде себе агресивно, не зважає на інших, для 
впливу використовує формальну владу. Такий спосіб управління 
конфліктом може бути ефективним, якщо одна зі сторін (керівник) 
має реальну владу над іншою (підлеглими). Недолік методу — при-
гнічення ініціативи підлеглих, можливе обурення членів колективу.  

Компроміс — це прийняття точки зору іншої сторони, але не в 
повній мірі, передбачає взаємні поступки або відкладення вирішен-
ня питання на якийсь час. Компроміс зводить до мінімуму недобро-
зичливість, дає змогу залагодити конфлікт, задовольнивши обидві 
сторони. Але питання вирішується не завжди оптимально, існує ві-
рогідність ускладнення його вирішення у майбутньому. 

Вирішення проблем (співробітництво). Найкращий спосіб 
розв’язання конфлікту. Рішення приймається на основі виявлення 
причин конфлікту, детального вивчення різних поглядів на ситуацію та 
з’ясування розходжень. Прийняте рішення, максимально задово-льняє 
інтереси кожної зі сторін. Цей спосіб найчастіше застосовують за 
довірливих відносин сторін і за достатністю часу для обґрунтуван-ня 
рішень. При цьому сторони не намагаються досягти мети за раху-нок 
інших, а шукають оптимальний варіанта вирішення проблеми.  

Американські вчені К. Томас і Р. Кілман розробили схему управ-

ління конфліктом, яка дає змогу обрати найефективніший спосіб по-

ведінки у конкретній конфліктній ситуації. Згідно з їхніми дослі-

дженнями, поведінку учасників конфлікту можна описати за 

допомогою двох основних параметрів: наполегливості (активності), з 

якою люди намагаються реалізувати свої наміри, і готовності до спів-

робітництва (схильності до індивідуальних або спільних дій) (рис.). 
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Якщо розглядати названі моделі за рівнем їх ефективності, то 
вони розташовуються у такому порядку: співробітництво, супер-
ництво, компроміс, пристосування, уникання. Якщо ж оцінювати 
їх з точки зору впливу на тривалість конфлікту і можливість його 
розростання, то уникання та суперництво надають конфлікту ла-
тентної (прихованої) форми, і за найменших розходжень позицій 
сторін він спалахує знову.  

Типові ситуації використання міжособистісних стилів вирі-
шення конфліктів і характеристика поведінки людини, яка схи-
льна до того чи іншого стилю наведено в табл.4.  

Таблиця 4  
ТИПОВІ СИТУ АЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

МІЖОСОБИСТІСНИХ СТИЛІВ В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ [14] 
 

Стиль Поведінка людини  Ситуації використання 
    

1 2  3 
    

Приму- Людина, яка викори- 1. Результат є дуже важливим саме для вас. 
шування стовує цей стиль — 2. Ви достатньо авторитетні. 

 активна і переважно 3. Рішення необхідно прийняти швидко і у 
 йде до вирішення вас є достатньо влади для цього. 
 конфлікту своїм 4. Ви відчуваєте, що немає іншого вибору і 
 шляхом, вона не за- вам немає чого втрачати. 
 цікавлена у співробі- 5. Ви знаходитесь в критичній ситуації, що 
 тництві 3 іншими вимагає негайної реакції. 
 людьми, але здатна 6. Ви повинні прийняти нестандартне рішен- 

 до вольових рішень. ня і у вас достатньо для цього повноважень. 
    

Ухилення Людина не відстоює 1. Дуже велика напруга і ви відчуваєте необ- 
 свої права, ні з ким хідність послаблення ситуації. 
 не співпрацює, уни - 2. Результат не дуже важливий для вас і ви 
 кає іншої сторони і вважаєте, що не варто витрачати час на при- 
 самого вирішення йняття рішення. 
 конфлікту 3. У вас важкий день і вирішення цієї проблеми 
  може призвести до додаткових проблем. 
  4. Ви бажаєте виграти додатковий час для 
  збору інформації і потім повернутись до цьо- 
  го рішення. 
  5. Ви знаєте, що не можете і навіть не бажає- 
  те вирішувати цей конфлікт на свою користь. 
  6. У вас бракує влади для вирішення цієї 
  проблеми. 
  7. Ви відчуваєте, що у інших є більше шансів 
  вирішення цієї проблеми. 

  8. Вирішення проблеми негайно небезпечно 
    

Згладжу- Людина діє спільно 1. Вас не хвилює те, що трапилось. 
вання з іншою стороною і 2. Ви хочете зберегти гарні взаємостосунки з 

 не намагається відс- іншими людьми. 
 тоювати свої власні 3. Ви відчуваєте, що важливішим буде збе- 
 інтереси реження гарних взаємостосунків, ніж відс- 
  тоювання своїх інтересів. 
  4. Ви розумієте, що правда не на вашій стороні. 

  5. У вас мало шансів на перемогу. 
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  6. Ви вважаєте, що ця ситуація може бути 

  повчальною для іншої людини 
    

Вирішення Людина бере актив- 1. Вирішення проблеми є дуже важливим для 
проблем ну участь у вирі- всіх сторін, і жодна не бажає ухилятись. 

 шенні конфлікту, ві- 2. У вас тісні і довготривалі взаємостосунки з 
 дстоює свої інтереси іншою стороною. 
 і співпрацює 3 ін- 3. У вас є час попрацювати над проблемою. 
 шими 4. Ви і ваш опонент хочете винести на обго- 
  ворення деякі ідеї. 
  5. Ви і ваші опоненти здатні викласти свої 

  точки зору і вислухати один одного 
    

Компроміс Людина може част- 1. Обидві сторони мають достатньо влади і 
 ково поступитися взаємо-виключні інтереси. 
 своїми інтересами, 2. Ви хочете вирішити проблеми швидко че- 
 щоб частково їх за- рез брак часу. 
 довольнити, інша 3. Вас влаштовує тимчасове рішення. 
 сторона робить те 4. Ви можете скористатись короткотерміно- 
 саме вими вигодами рішення. 
  5. Інші підходи неефективні. 
  6. Компроміс дозволить вам зберегти гарні 

  взаємостосунки 
    

 
 

Отже, вирішення конфлікту значною мірою залежить від кері-
вника, від методів, яким він надає перевагу. Але, передусім, кері-
вник мусить виявити причини , що зумовили конфліктну ситуа-
цію, мотиви кожної зі сторін, і виробити для себе таку стратегію 
поведінки, яка б не допустила екстремальних проявів конфлікту і 
не спричинила тривалого протистояння в групі.  

Для керівника важливо не тільки вміння запобігти назріванню 
конфлікту або звести його до мінімуму, але й заохочувати корис-
ні для організації конфлікти, вчасно знаходити найефективніші 
підходи до їхнього 

 

11 . 2 . Соціальні аспекти 

ведення успішного бізнесу 
 

Функції теми 
З кожним роком питання корпоративної соціальної відповіда-

льності (соціальної відповідальності бізнесу ) стають усе актуаль-
нішими для України, що пов’язано з такими групами причин: по-
перше, підприємства зазнають дедалі сильнішого впливу зовніш-
нього середовища і мають відповідно реагувати на його виклики, 
зокрема щодо соціальних орієнтирів; по-друге, у міру інтелектуа-
лізації праці, збільшення ролі людського капіталу поступово змі- 
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нюється розуміння працівниками поняття гідного робочого міс-
ця, справедливості винагороди за працю, ефективності зайнятос-
ті, зростають їхні вимоги до компанії-роботодавця; по-третє, по-
ширення принципів відкритості і прозорості діяльності компаній 
робить доступною для працівників і споживачів будь-яку інфор-
мацію про функціонування компанії, отож, значення доброго імі-
джу дедалі зростає; по-четверте, підвищується заінтересованість 
потенційних інвесторів до інформації про конкурентоспромож-
ність компанії, турботу про довкілля, соціальну відповідальність 
тощо. 

 

Необхідні компетенції 
студенти знають 
— основи економічної теорії; 
— основи підприємницької діяльності: 
— сучасні тенденції реалізації соціальних проектів. 

 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати  
— cутність, складові та напрями корпоративної соціальної ві-

дповідальності;  
— позитивні результати соціальної діяльності підприємств 

для них самих і для суспільства; 
— практику провідних міжнародних компаній щодо організа-

ції управління КСВ та розподілу функцій і повноважень з управ-
ління КСВ між структурними підрозділами;  

— передову практику українських компаній щодо формування 
структури управління КСВ; 

уміти: 
— розрізняти інтереси різних суспільних груп у ставленні до 

соціальної відповідальності бізнесу; 
— розробляти теоретико-прикладні сценарії запровадження 

принципів соціальної відповідальності на різних рівнях;  
— розробляти та використовувати механізми й інструменти 

імплементації КСВ у систему управління організацією; 
— розробляти організаційно-економічне забезпечення КСВ за 

допомогою раціонального використання корпоративних (страте-
гічних і соціально-психологічних), професійних компетенцій ме-  
неджерів із КСВ. 
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Організація заняття  

№ 
Час, 

Зміст 
Соціальна 

Засоби 
хв форма    

     

1 10 Вступ Студенти РЛ 1 
     

3 20 Соціальна відповідальність бізнесу Викладач/ ІЛ 1 

   група  
     

4 20 Кейс. «Практика корпоративної соціа- Студенти РЛ 2 
  льної відповідальності»   

  Дискусія   
     

5 20 Завдання «Практика реалізації соціаль- Студенти РЛ 3 
  них проектів».   

  Дискусія   
     

6 10 Висновки. Дискусія «Напрями розвит- Викладач/ - 

  ку КСВ в Україні» Студенти  
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. На початку заняття 
студентам демонструються карикату- 

ри РЛ1 та відбувається обговорення теми заняття. 
К2. Студенти виконують кейс. «Практика корпоративної соці-

альної відповідальності» РЛ 2. Дискусія.  
К3. Студенти виконують завдання «Практика реалізації соціа-

льних проектів» РЛ 3. Дискусія.  
К4. Підведення підсумків заняття. Висновки. Дискусія «На-

прями розвитку КСВ в Україні». 
 

Матеріали до заняття 
 

РЛ 1. Карикатури 
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ІЛ 1. Соціальна відповідальність бізнесу  
У науковій літературі можна знайти багато визначень поняття 

«корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ), і іноді вони на-
віть суперечать одне одному. Головною причиною далеко не одноз-
начного трактування феномену соціальної відповідальності є прин-
ципово різний підхід до розуміння цілей організації і, навіть ширше, 
сенсу життя і призначення людини (зокрема підприємця). 

Отже, виділимо такі позиції у розумінні соціальної відповіда-
льності бізнесу:  

ділові люди,підприємці,роботодавці(ті,на кого 
переважноспрямовані надії й очікування всіх інших суб’єктів 
соціально-трудових відносин стосовно до розвитку соціальної 
відповідальнос-ті бізнесу) передусім схильні розуміти цю 
відповідальність як роз-виток свого бізнесу, сумлінну сплату податків, 
додержання законів і своєчасну виплату заробітної плати працівникам. 
Аргументація та-кої позиції ґрунтується на переконанні, що податкові 
відрахування і робочі місця — уже великий внесок у суспільний 
розвиток, а все інше — справа держави, яка повинна раціонально 
використати зіб-рані податки, або особисте вільне бажання вільної 
людини — без обов’язків, не пов’язане з відповідальністю. На нашу 
думку, таке «незалежне» розуміння соціальної ролі бізнесу логічно 
передбачає також уникнення корупції, ефективне ведення бізнесу без 
пільг і до-тацій від держави, забезпечення прозорості корпоративних 
фінансів і вимоги прозорості щодо державних фінансів, підтримку 
законнос-ті, незалежного правосуддя й політичної конкуренції;  

наймані працівникинайчастіше розуміють соціальну відпо-

відальність бізнесу як соціальну політику підприємства, відпові- 
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дальність роботодавця перед колективом співробітників (саме в 
такому контексті, на нашу думку, доречніше вживати термін 
«корпоративна соціальна відповідальність»). І таке розуміння 
може мати різне наповнення — від простого виконання законів у 
сфері організації та оплати праці й аж до патерналістського уяв-
лення про господаря, що по-батьківськи опікується проблемами 
своїх працівників. На підтвердження такої думки наводяться ар-
гументи про солідарність і взаємозалежність суб’єктів соціально-
трудових відносин, про підвищення ефективності завдяки висо-
кій мотивації і прихильності працівників та навіть більше — про 
розширення місткості споживчого ринку і відповідне зростання 
прибутковості бізнесу у результаті зростання заробітної плати;  

з позиціїспоживача продукціїсоціальна відповідальність 
бі-знесу означає обов’язок виробляти лише якісну, нешкідливу для 
споживачів продукцію, надавати про неї правдиву інформацію 
споживачам, не завищувати ціни на неї, не заохочувати розширен-ня 
споживання некорисної продукції, не підтримувати шкідливих 
звичок споживачів, знаходити способи зменшити негативний вплив 
продукції, яка шкідлива за природою (алкогольні, тютюнові 
вироби). Таке розуміння соціальної відповідальності бізнесу оче-
видне і не потребує додаткової аргументації. Реалізацію соціальної 
відповідальності бізнесу в такому напрямі, власне, повинна, зо-
бов’язана забезпечувати держава, оскільки покладатися в цьому 
аспекті лише на совість виробника небезпечно; 

керівники місцевих органів владинерідко мають своє розу- 
міння соціальної відповідальності бізнесу як обов’язку підприєм-
ців на вимогу адміністрації робити так звані благодійні внески в 
обмін на елементарне право спокійно вести законний бізнес на 
певній території. Між такими «благодійними внесками» й елеме-
нтарними злочинними хабарами практично немає відмінності . 
Це якраз таке трактування соціальної відповідальності бізнесу, 
яке нищить нанівець благородну ідею, яке плекає корупцію, 
бездія-льність і безвідповідальність влади, розбещує суспільство;  

ще одне неконструктивне розуміння соціальної відповіда-
льності бізнесу полягає в оцінці її лише як маркетингового захо-
ду. Безперечно, істинна доброчинність, відповідальність перед 
суспільством, турбота про збереження довкілля тощо викликають 
повагу та прихильність і споживачів, і працівників, і бізнес-
партнерів, і державних урядових інституцій. Безумовно, це спри-
яє стратегічній стійкості й економічній ефективності компанії. 
Однак, якщо підтримка масових (особливо молодіжних) заходів 
супроводжується рекламою шкідливої продукції (пива, інших ал- 
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когольних напоїв…), то таку діяльність треба однозначно класи-
фікувати не просто як соціально безвідповідальну, а і як соціаль-
но злочинну;  

моралізоване розуміннясоціальної відповідальності 
бізнесуяк доброчинності, благодійності, допомоги слабшим, 
підтримки духовності й культури поширене переважно серед людей, 
духов-но далеких від бізнесу і ринку праці, стурбованих не тільки 
свої-ми негараздами, людей, які прагнуть змінити цей світ на краще, 
— як тих, що допомагають іншим людям, так і тих, що самі че-
кають на допомогу. Аргументація такої позиції — у правилах за-
гальнолюдської й зокрема християнської етики, у ліпших тради-
ціях світового й дореволюційного вітчизняного бізнесу;  

з позиційділового партнерствасоціальна 
відповідальністькомпанії означає формування відносин з партнерами 
на принципах додержання угод, професійних стандартів діяльності, 
фінансової відповідальності. Така компанія повинна вести свою 
діяльність згідно з нормами чинного законодавства й укладених 
договорів. Власники компанії відомі й пишаються нею, фінансова 
звітність прозора, благодійність не лицемірна, а щира, репутація 
стабільна; 

з позиціймешканців певної території і загалом нашої пла-  
нети соціальна відповідальність компанії означає збереження 
природного середовища існування, ощадливе споживання і відно-
влення використаних ресурсів, діяльність у гармонії з природою. У 
країнах ЄС, де не тільки ухвалені, але й виконуються досконалі за-
кони у сфері праці й забезпечення прав споживачів, екологічний 
аспект соціальної відповідальності набуває пріоритетного значен-ня. 
У межах цієї концепції компанії на добровільній основі інтег-рують 
екологічну політику в бізнес-стратегію й у взаємовідносини з 
пов’язаними з компанією організаціями та людьми.  

Для того щоб якнайповніше зрозуміти феномен соціальної ві-
дповідальності бізнесу, виходитимемо з найточнішого і найваж-  
ливішого її трактування як відповідальності підприємця за інте-
гровану суспільну корисність його бізнесу. Тобто узагальнено 
соціально відповідальним бізнесом є діяльність, в якій викорис-
товуються лише такі способи одержання прибутку, які не за-
вдають шкоди людям, природі, суспільству.  

Важливо ще раз наголосити, що корпоративна соціальна від-
повідальність може існувати лише за умов соціально відповіда-
льної держави та соціально відповідальної діяльності громадян  
— як керівників і працівників підприємства, так і споживачів. 

Соціальна відповідальність бізнесу — це відповідальність ком-  
панії за суспільну корисність своєї діяльності перед усіма людьми 
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та організаціями, з якими вона взаємодіє у процесі функціонування, 
та перед суспільством загалом. Соціальна відповідальність загалом  
— це концепція, що заохочує зважати на інтереси суспільства, бе-
ручи на себе відповідальність за вплив своєї діяльності на інших 
людей, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах.  

Тож сформулюємо розгорнуте визначення корпоративної со-
ціальної відповідальності, що охоплює змістові, управлінські, ін-
ституціональні компоненти цього феномену: корпоративна соці-  
альна відповідальність — це система економічних, соціальних, 
екологічних заходів, а також етичних норм і цінностей компанії, 
які в сукупності забезпечують суспільну корисність її діяльності, 
реалізуються на основі постійної взаємодії із заінтересованими 
сторонами (стейкхолдерами) і спрямовані на зменшення нефіна-
нсових ризиків, довгострокове поліпшення іміджу і ділової репу-
тації компанії, а також на набуття конкурентних переваг і 
стратегічної стійкості бізнес-структури.  

Отже, будь-яке рішення в організації має прийматися з ураху-
ванням економічного, соціального та екологічного ефекту не 
тільки безпосередньо для організації, але й для суспільства в ці-
лому. При цьому важливо зазначити, що компанія, яка сповідує 
принципи соціальної відповідальності, з одного боку, повинна 
додержуватись усіх законодавчо передбачених зобов’язань і пра-
вил, а з другого — брати на себе додаткові зобов’язання з реалі-
зації різноманітних соціальних програм як усередині організації, 
так і в зовнішньому середовищі. Так, до мінімально законодавчо 
закріплених прав і обов’язків належать: 

 виробництво якісних і безпечних товарів і послуг;
 повна сплата всіх видів податків;
 виплата регулярної заробітної плати своїм працівникам і 

відрахувань на їх соціальне забезпечення;
 додержання вимог антимонопольного законодавства;
 додержання законодавчих норм у галузі охорони навколиш-

нього середовища і вимог держави до екологічності виробництва;
 гарантування безпеки, охорона праці своїх працівників, до-

держання норм трудового права; додержання загальних прав 
людини,закріплених Консти-  

туцією України. 
 

РЛ 2. Кейс. Практика корпоративної соціальної 
відповіда-льності  

Постановка завдання 1) Прочитайте практичний приклад ре-

алізації соціального проекту. 2) На кого була спрямована ця про- 
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грама? 3) Які ще напрями соціально відповідальної поведінки 
особи, підприємства, держави Ви можете назвати? 4) Наведіть 
власні приклади соціально відповідальної діяльності вітчизняних 
чи зарубіжних підприємств.  

Кейс. Проект «Київстар» «Розкажи дітям про безпеку в інтер-
неті» отримав нагороду в рамках IV Національного конкурсу біз-
нес-кейсів з корпоративної соціальної відповідальності 2012 ро-
ку. 

Мета всеукраїнської соціальної рекламної кампанії "Київстар" 
— привернути до проблеми увагу широкої громадськості і закли-
кати розповісти дітям про безпеку в інтернеті.  

Аудиторія юних інтернет-користувачів в Україні неухильно 
збільшується, і відповідно, зростає ризик для дітей потрапити в 
небезпеку. За результатами дослідження ЮНІСЕФ «Покоління 
UaNet», 17 % дітей без поширюють в інтернеті особисту інфор-
мацію, а 60 % підлітків зустрічалися з віртуальними знайомими в 
реальному житті. Переважна більшість дітей активно спілкується 
в соціальних мережах, де вказує номер мобільного (46 %), надає 
домашню адресу (36 %) та іншу конфіденційну інформацію.  

Як розповіла директор з корпоративних зв’язків «Київстар» 
Жанна Пархоменко: "Сьогодні" Київстар "розпочинає всеукраїн-
ську кампанію соціальної реклами під гаслом" Розкажіть дітям 
про безпеку в інтернеті", щоб звернути увагу українських батьків 
на необхідність виховувати дітей не тільки в повсякденному, але 
й у віртуальному житті. Ми прагнемо залучити якомога більше 
небайдужих людей приєднатися до нашої ініціативи і всім разом 
створити безпечний віртуальний світ для спілкування, навчання і 
розвитку дітей".  

Уже понад 4 роки «Київстар» реалізує програму «Безпека ді-
тей в інтернеті». За цей час створено «білий список» сайтів для 
дітей, впроваджено унікальну на телеком-ринку соціальну послу-
гу «Батьківський контроль» для безпечного виходу в інтернет з 
мобільного дитини. Спільно з експертами Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка розроблено посібник для батьків, разом зі шкі-
льними вчителями створено методичні та навчальні матеріали з 
викладання онлайн-безпеки для школярів. Також «Київстар» без-
коштовно надав широкосмуговий інтернет 200 школам по всій 
Україні в рамках співпраці з Міністерством освіти і науки Украї-
ни. Сотні волонтерів компанії постійно проводять інформаційну 
роботу з учнями та вчителями шкіл щодо правил безпечної пове-
дінки в інтернеті, дбаючи про створення безпечної території для 
навчання, спілкування та розвитку дітей. 
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РЛ 3. Практика реалізації соціальних проектів Постановка 
завдання. Прочитайте думки та досвід керівни- 

ків вітчизняних компаній про роль соціальної відповідальності 
для сучасного бізнесу та їх практику реалізації соціальних проек-
тів.  

Як ви розумієте суть і роль корпоративної соціальної відпові-
дальності? Що вона дає підприємству? На які групи стейкхолде-
рів може бути спрямована?  

Розробіть основні напрями реалізації корпоративної соціаль-
ної відповідальності на прикладі Вашого навчального підприємс-
тва / відомому вам підприємстві. 
 

Іван Авраменко, івент-директор агентства Pillar PR, Київ  
Для компаній — учасниць і організаторів проектів корпорати-

вна соціальна відповідальність, як правило, — це не отримання 
прибутку, а утримання клієнтів, підвищення іміджу компанії як 
на зовнішніх просторах, так і в своїх стінах. Соціальні проекти та 
участь у них завжди прихильно сприймаються потенційними клі-
єнтами і споживачами.  

За останній час ми, напевно, стали експертами в КСВ-проек-
тах. Багато з них стали частиною нашого постійного життя, як, 
наприклад, проект «Зробимо Україну чистою!» з висадки дерев 
співробітниками великих київських компаній, у якому ми також 
беремо участь. Є проекти популярні, є необхідні. Питання: для 
чого це робиться? Нам щастить, і більшість проектів направлено 
на реальну користь. Наприклад, з компанією «ЗІП» ми фарбуємо 
пологові будинки по Україні. Ми також брали участь у проекті 
«Озеленимо планету разом!», Організованому Фондом «Ів Ро-
ше». Проект реалізується в 20 країнах світу, в тому числі і в 
Україні. Або організовуємо проведення благодійного концерту 
відомого українського піаніста Дмитра Суховієнка від імені фон-
ду «Приятелі дітей» і Київського сигарного клубу. Всі зібрані 
кошти будуть перераховані на підтримку програми «Стипендіат», 
спрямованої на надання підтримки студентам з числа випускни-
ків шкіл-інтернатів і дитячих будинків.  

В Україні, як і в усьому світі, простежується тенденція з боку 
компаній приділяти увагу соціальній відповідальності в своїй ді-
яльності. Дуже багато з них зараз беруть участь у якихось акціях 
або організовують самостійно проекти, спрямовані на збережен-
ня природних ресурсів і надання підтримки дітям, які дійсно її 
потребують. Без підтримки бізнесу держава не може впоратися з 
такими завданнями. 
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Надія Лубніна, начальник управління корпоративних комуні-
кацій «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», Київ 

Відповідальне ведення бізнесу означає, що компанія належить 
і взаємодіє з усіма своїми стейкхолдерами відповідально. Оскіль-
ки клієнти є одним з ключових стейкхолдерів для будь-якого біз-
несу, безумовно, соціально відповідальна діяльність — важлива 
складова стратегії компанії.  

Важливо розуміти, що соціальна відповідальність бізнесу 
(якщо вона справжня) — це ДНК бізнесу, недарма останнім ча-
сом компанії все частіше використовують термін «сталий розви-
ток» — мова йде про те, що ми відповідально ведемо свій бізнес і 
є відповідальним корпоративним членом суспільства. І це не 
означає, що ми активно жертвуємо гроші або займаємося так зва-
ною корпоративною благодійністю (хоча це теж частина КСВ-
стратегії), мова йде про соціальну відповідальність у набагато 
ширшому розумінні — відповідальне ставлення і до співробітни-
ків, і до ресурсів, що використовуються нами в роботі, і до на-
вколишнього середовища, і до наших клієнтів і ін. Тому далеко 
не всі проекти в сфері КСВ пов’язані з витратами, навпаки, бага-
то хто з них пов’язані зі збереженням, заощадженням і примно-
женням. Однак проекти в сфері соціальної відповідальності роб-
ляться не заради PR, і тому не всі проекти в цій галузі стають 
інформаційними приводами і не завжди компанії повідомляють 
про ті чи ті активності. Зараз бізнес, скоріше, рухається до того, 
що соціальна відповідальність — це must have. Для того щоб по-
бачити результати роботи компанії в цьому напрямі, існують так 
звані нефінансові звіти та інші форми спеціальної звітності.  

Щоб визначити, що дійсно важливо і актуально, потрібно ви-
ходити з таких важливих складових: 1) стратегія бізнесу 2) пот-
реби суспільства. Успішна стратегія у сфері КСВ будується на 
збігу даних двох напрямків. 

 

Література  
1. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А.М. Колот, О.А. 

Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.М. Коло- 
та. — К.: КНЕУ, 2015. — 519 с. 

2. Практики КСВ в Україні 2015 / Під ред. Саприкіної. — М.: Центр  
«Розвиток КСВ»; К., 2015. — 148 с. 
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12. РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ІТ-БІЗНЕСУ 
 
 

 

12 . 1 . ІТ- ринок і механізм його функціонування 
 
 

Функції теми  
Інформаційний ринок, як реально та ефективно функціоную-

чий механізм, заснований на загальних законах суспільного ви-
робництва. Він передбачає повну економічну самостійність і від-
повідальність виробників, свободу підприємництва, незалежну 
купівлю-продаж інформаційних ресурсів, продукції та послуг, за-
собів інформаційного виробництва, робочої сили, грошових кош-
тів, цінних паперів.  

Тема має на меті розкрити суть, структуру, ролі суб єктів, ме-

ханізм функціонування інформаційного ринку. 

 

Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 

основні принципи функціонування ринкової економіки в ІТ-
сфері;  

структуру ринку інформаційних технологій; 
функціональні ролі суб єктів інформаційного ринку; 
моделі взаємодії учасників ринку;  
дію каналів розподілу і функції окремих учасників; які види 
партнерства в ІТ-сфері існують і в чому вони про- 

являються; особливості функціонування підприємців в 
інформаційному 

ринковому середовищі; 
особливості розвитку інформаційного ринку в Україні та за  

 межами; 
уміти: 

оцінювати стан розвитку ринку інформаційних технологій; 
розробляти напрями розвитку інформаційного бізнесу в  

Україні в найближчі роки. 
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Організація заняття 
 

№ Час, 

Зміст 

Соціальна 

Засоби 
п\п хв. форма   

     

1. 5 Вступ. ІТ-ринок і механізм його функ- Студенти ПП 1 

  ціонування   
     

2. 10 Міні-лекція «Поняття і структура рин- Викладач ПП 2-6, 

  ку інформаційних технологій»  ІЛ 1, ІЛ 2 
     

3. 5 Обговорити зі студентами поставлені Студенти РЛ 1 
  питання в якості закріплення матеріалу   

  Відповісти на питання   
     

4. 10 Міні-лекція «Учасники ринку інфор- Викладач ПП 7-10 
  маційних технологій і характерні мо- клас ІЛ 3, 

  делі організації їх взаємодії»   
     

5. 5 Обговорити зі студентами поставлені Студенти РЛ2 
  питання в якості закріплення матеріалу   

  Відповісти на питання   
     

6. 10 Міні-лекція «Механізм функціонуван- Викладач ПП 11- 14, 

  ня ІТ-ринку»  ІЛ 4 
     

7. 5 Обговорити зі студентами поставлені Студенти РЛ3 
  питання в якості закріплення матеріалу   

  Відповісти на питання   
     

8. 10 Дискусія. «Етапи, особливості, про- Студенти ПП 15-27 
  блеми і перспективи розвитку ринку  , ІЛ 5, 6, 7 

  інформаційних технологій в Україні»   
     

9. 20 Відповісти на питання Студенти РЛ4 
  Самостійно студенти готують малень-  ПП. 28-48 
  ке дослідження з конкретними прик-   

  ладами , щодо проблем і перспектив   

  позвитку інформаційних технологій в   

  Україні   
     

 80 Загалом   
     

 
 

Коментарі до організації заняття К1. У якості вступу 
до заняття викладач демонструє ПП1, 

студенти оьговорюють актуальність і роль теми.  
К2. Викладач розкриває основні положення теми у міні-лекції 

«Поняття і структура ринку інформаційних технологій», викори-
стовуючи ПП 2-6, ІЛ 1, ІЛ 2. 
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К3. За допомогою РЛ 1 студенти обговорюють поставлені пи-
тання в якості закріплення матеріалу. 

К4. Міні-лекція «Учасники ринку інформаційних технологій і 
характерні моделі організації їх взаємодії» ПП 7-10, ІЛ 3.  

К5. За допомогою РЛ 2 студенти обговорюють поставлені пи-
тання в якості закріплення матеріалу.  

К6. Міні-лекція «Механізм функціонування ІТ-ринку», ПП 11-
14, ІЛ 4.  

К7. За допомогою РЛ 3 студенти обговорюють поставлені пи-
тання в якості закріплення матеріалу.  

К 8. Дискусія. «Етапи, особливості, проблеми і перспективи 
розвитку ринку інформаційних технологій в Україні». Студенти 
ознайомлюються з наданими викладачем матеріалами ПП 15-27 , 
ІЛ 5, 6, 7. Та обговорюють ключові питання.  

К9. РЛ4 – самостійно студенти готують маленьке дослідження 
з конкретними прикладами , щодо проблем і перспектив позвитку 
інформаційних технологій в Україні. Користуються зарубіжним 
досвідом ПП 28-48. Обговорення результатів в аудиторії. Підве-
дення підсумків заняття. 

 

Матеріали до заняття 
 

ПП 1 

 

1.Поняття та структура інформаційного ринку 
 

Ринок – сфера обміну, Інформаційний ринок  
яка характеризується – сукупність  
системою правових,  
економічних відносин економічних та  
між виробниками і організаційних  
споживачами відносин з приводу  
продукції та послуг у продажу та купівлі  
процесі їх реалізації інформаційних  
(ДСТУ 3294-95). ресурсів, технологій,  

продукції та послуг  
(Закон України “Про  
науково-технічну  
інформацію”) 
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ІЛ 1 Структура ІТ-ринку  
Ринок інформаційних продуктів і послуг є системою економі-

чних, правових, організаційних відносин у сфері торгівлі продук-
тами інтелектуальної праці на комерційних засадах. Він характе-
ризується визначеною номенклатурою продуктів і послуг, 
умовами та механізмами їх надання, цінами. Предметами прода-
жу або обміну на інформаційному ринку виступають інформа-
ційні системи, інформаційні технології, ліцензії, патенти, товарні 
знаки, інженерно-технічні послуги, різного роду інформація та 
інші види інформаційних ресурсів.  

Постачальниками інформаційних продуктів і послуг можуть 
бути  

центри, де створюються та зберігаються бази даних; 
спеціальні служби, у яких акумулюється інформація з  

конкретної сфери діяльності, здійснюється її аналіз, узагаль нен-
ня, прогнозування (консалтингові фірми, біржі та ін.);  

комерційні фірми; 
інформаційні брокери; 
мережа Інтернет.  

Інформаційний ринок як економічне явище – це єдність виро-
бництва, розподілу, обміну й використання інформаційних про-
дуктів і послуг.  

Рівень і перспективи розвитку інформаційного ринку визначає 
відповідність інформаційної інфраструктури ринковим вимогам. 
Сучасна інформаційна інфраструктура складається із систем на-
копичення і збереження інформаційних продуктів; систем вироб-
ництва інформаційних продуктів; систем забезпечення інформа-
ційними продуктами користувачів, систем сервісного обслугову-
вання елементів інфраструктури та системи підготовки кадрів. 

Інфраструктура інформаційного ринку – це сукупність секто- 
рів, кожен з яких об’єднує групу людей або організацій, що про-
понують однорідні інформаційні продукти і послуги. 

Ринок інформації включає 4 основних сектори: 
1)  сектор ділової інформації, що охоплює 

біржову і фінансову інформацію (про котирування цінних па-
перів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталу, ін-
вестиції, ціни). Цю інформацію надають біржі, спеціальні служби 
біржової і фінансової інформації, банки, брокерські компанії;  

економічну та іншу соціальну і статистичну інформацію; 
демографічну, інформацію у вигляді рядів динаміки соціальних  
даних, прогнозованих моделей та оцінок, які надають державні 
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служби, а також компанії, що займаються дослідженнями та роз-
робками, консалтингом;  

комерційну інформацію (про компанії, фірми, напрями їх-
ньої діяльності, товари, ціни, фінансовий стан, керівництво то-
що). Цю інформацію надають широкі кола установ, у тому числі  
 неінформаційні; інформацію 

комерційних пропозицій; 
ділові новини в галузі економіки та бізнесу, які надають 

спеціальні інформаційні служби; 
2)  сектор юридичної інформації включає системи доступу до 

електронних збірників наказів, постанов, інструкцій та інших до-
кументів, виданих органами державної і місцевої влади. системи 
доступу до електронних збірників наказів, постанов, інструкцій та 
інших документів, виданих органами державної і місцевої влади; 

3)  сектор професійно-орієнтованої інформації – сектор ін- 
формації для спеціалістів, що охоплює:  

науково-технічну інформацію; документальну, бібліографіч-
ну, реферативну та довідкову інформацію, а також дані з галузей 
фундаментальних і прикладних, природознавчих, технічних і сус-
пільних наук, виробництва та різних сфер людської діяльності;  

професійну інформацію; доступ до першоджерел – послуги, 
пов’язані з пошуком і  

наданням першоджерел і копій документів, організацією доступу 
до джерел інформації через бібліотеки та спеціалізовані служби, 
послуги у придбанні першоджерел, їх одержанні через міжбібліо-
течний абонемент у вигляді мікро- і повнорозмірних копій; 

4)  сектор масової споживацької інформації включає: 
— інформацію служби новин та агентств преси; новини та лі-

тературу;  
— споживчу та розважальну інформацію (новини, прогнози 

погоди, розклад руху транспорту, пропозиції з обміну, купівлі і 
продажу тощо). 

 сучасних умовах надійність інформації і її захист стають 
дуже актуальними, оскільки інформація сама є товаром. При  
умові повсемісної комп’ютеризації підприємництва проблема за-
хисту інформації найгостріше стоїть при захисті електронної ін-
формації, для чого великі фірми створюють цілі відділи і витра-
чають значні кошти на забезпечення безпеки інформації. 

Основним методом захисту інформації є її криптографічний 
захист, тобто шифрування. Бажано, щоб засоби шифрування во-
лоділи не менш ніж двома властивостями: власник зможе вико-
нати зворотне перетворення і розшифрувати повідомлення; кріп- 
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тоаналітик супротивника, перехвативши повідомлення, не зможе 
відновити по ньому вихідне повідомлення без таких затрат часу 
та коштів, які зроблять цю працю недоцільною.  

На сучасному етапі розвитку комунікації і комп’ ютеризації у 
підприємців є можливість отримувати і передавати, купувати та 
продавати інформацію через мережу Інтернет. 
 

ПП. 2 

 

Положення інформаційної продукції та послуг в  
системі товарних відносин 

 
"Інформаційна продукція та інформаційні 

послуги громадян та юридичних осіб, що 

займаються інформаційною діяльністю, 

можуть бути об’єктами товарних відносин, що 

регулюються чинним цивільним та іншим 

законодавством.  
Ціни і ціноутворення на інформаційну 

продукцію та інформаційні послуги 

встановлюються договорами, за винятком 

випадків, передбачених Законом“.  
(ст. 39 Закону України “Про інформацію”) 

 

ПП 3. 

 

Основні сектори інформаційного ринку 
 

 Апаратні засоби 

оброблення інформації 

 Телекомунікаційне обладнання  
 Програмні продукти  
 Послуги  
 Електронна інформація  
 Електронні угоди  
 Інтегровані інформаційні системи 
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ПП 4 
 

У залежності від типу споживача 

прийнято виділяти такі сегменти ринку: 

 

 Корпоративний сегмент 

(юридичні особи);  
 Ринок SОНО (малий та домашній 

офіс - "small office-home office");  
 Ринок індивідуальних споживачів  

(фізичні особи). 
 
 
 
 

ПП 5 
 

В залежності від типу споживачів ІПП 

виділяють такі сегменти ринку:  
• Споживчий сегмент – передача інформації та 

розваг і споживання їх приватними особам.  
• Сегмент взаємодії – взаємодія фірм-розробників 

інформаційних продуктів (створення й експлуатація 
мереж для поширення своєї продукції, розробка 
стандартів тощо). 

•  Сегмент забезпечення бізнесу – споживання  
інформаційної продукції та послуг, інформаційних 
технологій у ході реалізації різних видів діяльності: 
закупівлі, виробництва, обслуговування, 
маркетингу, поширення продукції. 

•  Інтелектуальна робота – передача і  
споживання інформації менеджерами та іншими 
фахівцями. Життєвий цикл виробів на цьому 
сегменті короткий. 
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ПП 6 

 

У рамках виділених за першою ознакою 

сегментів пропонується виділяти:  
 Транспортування – організація фізичного потоку 

інформаційного продукту різними засобами. 
 Перенесення з носія на носій – перенесення 

інформаційного продукту з одного носія на інші (людина 
– ЕОМ).  

 Зберігання – зберігання інформаційного продукту 

електронними або традиційними засобами.  
 Оброблення – перетворення інформаційного продукту.  
 Інформація – вид інформаційного продукту, що включає 

дані, знання, а також програмні засоби їх обробки, які 
призначені головним чином для пізнавальних цілей. 

 Розваги – вид інформаційного продукту, призначений 
головним чином для забезпечення дозвілля і отримання 
задоволення. 

 
 

 

ІЛ 2 
Зазначимо, що існують й інші підходи до такого поділу: 
1) ринок апаратних засобів оброблення інформації включає: 

системи оброблення даних (обчислювальні системи); 

багатокористувацькі системи; великі системи; 

середні системи; малі системи; робочі станції; 
 
 
 

персональні комп’ютери (ПК); 

портативні ПК; настільні ПК; 

принтери для ПК; 
 

офісне обладнання; апаратуру 
передавання даних; мережеве 
обладнання; 

2) ринок телекомунікаційного обладнання включає:  
обладнання, що розміщується у приміщеннях користувача 

(приватні телефонні установки, сполучені з міськими мережами; 
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приватні телекомунікаційні комутатори; термінальне обладнан-
ня; мобільне обладнання, інше обладнання);  

обладнання, що забезпечує надання комунікаційних послуг 
(апаратура для надання послуг з комутації; апаратура для надан-
ня послуг з передавання даних/звуку (голосу));  

3) ринок програмних продуктів включає усі види програмної 
продукції.  

Отже, програмні продукти — це спеціально упаковані та 
оформлені для комерційного продажу, прокату, надання в оренду 
або лізинг пакети програм, розроблені і/або поставлені систем-
ними чи незалежними постачальниками. Вони не включають 
спеціально розроблені прикладні програмні рішення, які закуп-
лені в інших фірм-виробників чи у третіх фірм і якими фірми-
розробники систем «під ключ» доповнюють свої обчислювальні 
системи. 

Первинними категоріями програмних продуктів є: 
системне програмне забезпечення; 
допоміжні програми-утиліти; 
прикладні програмні засоби; 
прикладні програмні рішення.  

У вартість програмних продуктів, віднесених до цих катего-
рій, частково включають майбутні витрати на їх супроводження, 
обслуговування і/або підтримку; 

4) ринок послуг охоплює: 
послуги у сфері інформатизації; послуги з 

навчання, підготовки і перепідготовки; мережеві 

послуги; телекомунікаційні послуги. 
 

Послуги у сфері інформатизації у свою чергу поділяються на: 
консультативні послуги; послуги зі створення 
програмного забезпечення;  
послуги з оброблення даних; 
послуги, пов’язані з базами даних;  

послуги з технічного обслуговування і ремонту конторсь- 
ких, лічильних машин і комп’ютерної техніки; 

інші послуги у сфері інформатизації; 
5) ринок електронної інформації має чотири сектори: 
сектор ділової інформації — охоплює:  

біржову та фінансову інформацію — інформацію про коти-
рування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ринок 
товарів і капіталу, інвестиції, ціни. Генераторами цієї інформації 
є біржі, спеціальні служби біржової та фінансової інформації, 
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брокерські компанії та банки. Найвідоміші на Заході агентства, 
що пропонують доступ до біржової та фінансової інформації, — 
Reuters і Telerate;  

економічну та статистичну інформацію — числову економі-
чну , демографічну, соціальну інформацію у вигляді часових ря-
дів, прогнозних моделей, оцінок тощо, яка надається державними 
службами, а також комерційними дослідницькими та консалтин-
говими фірмами;  

сектор юридичної інформації — включає системи доступу до 
електронних збірників указів, постанов, інструкцій та інших до-
кументів, виданих органами державної та місцевої влади; 

сектор інформації для фахівців — охоплює професійну інфо- 
рмацію — спеціальні дані та інформацію для фахівців різних 
спеціальностей (з медицини, педагогіки, астрономії, астрології 
тощо). Цей розділ інформації поки що недостатньо представле-
ний на українському ринку електронної інформації, де переважає 
інформація для підприємців і фахівців технічного спрямування; 
науково-технічну інформацію;  

сектор масової, споживчої інформації — включає: новини і 
літературу — інформацію служб новин та агентств преси, елект-
ронні журнали, довідники, енциклопедії;  

6) ринок електронних угод — включає системи банківських і 
міжбанківських операцій, електронних торгів, системи резерву-
вання квитків на транспорт і місць у готелях, замовлення товарів, 
послуг тощо. 

Ринок електронних угод в Україні представлений: 
системами замовлення квитків на залізничний та авіатранс-

порт (наприклад, система замовлення квитків на залізничний 
транспорт «Сирена-3»);  

системами електронних банківських операцій (наприклад, 
система SWIFT, яка використовується в багатьох комерційних 
банках, а також за здійснення банківських операцій між Націона-
льним банком України та його підрозділами тощо); 

7) ринок інтегрованих інформаційних систем, здатних за- 
безпечити ефективне управління підприємством, почав форму-

ватися в останні кілька років. Можна виділити два сектори цьо-го 

ринку: фінансово-управлінські системи та виробничі систе-ми. 
 

Фінансово-управлінські системи включають підкласи локаль-
них і малих інтегрованих систем. Такі системи призначені для 
ведення обліку за одним або кількома напрямами (бухгалтерія, 
збут, склади, облік кадрів тощо). Системами цієї групи може ско- 
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ристатися практично будь-яке підприємство, якому необхідне 
управління фінансовими потоками та автоматизація облікових 
функцій.  

Для опису сегментів ринку інформаційних продуктів і послуг 
скористаємося пропозицією М. Поппеля та Б. Голдстайна класи-
фікувати сегменти цього ринку на основі двох характеристик:  

кому призначені продукти і послуги; що робиться за 
допомогою інформаційних продуктів і пос-  

луг для споживача. 
За першою ознакою — залежно від типу споживачів інфор- 

маційних продуктів і послуг — можна виділити такі сегменти 
ринку:  

споживчий сегмент — передавання інформації та розваг і 
споживання їх приватними особами;  

сегмент взаємодії — взаємодія фірм-розробників інформа-
ційних продуктів (створення та експлуатація мереж для поши-  
рення своєї продукції, розроблення стандартів тощо); сегмент 

забезпечення бізнесу — споживання інформаційної  
продукції та послуг, інформаційних технологій під час реалізації 
різних видів діяльності: закупівлі, виробництва, обслуговування, 
маркетингу, поширення продукції. Використання інформаційних 
технологій має характер, що повторюється. Інтенсивне впрова-
дження базується на кількісному аналізі «вартість—ефектив-
ність». Термін життя систем — 8—12 років;  

інтелектуальна робота — передавання і споживання інфор-
мації менеджерами та іншими фахівцями. Життєвий цикл виробів 
на цьому сегменті короткий.  

За другою ознакою — дії, що виконуються за допомогою 
елементів інформаційних технологій зі створення інформа-  
ційних продуктів і послуг, — у рамках виділених раніше (за 
першою ознакою) сегментів інформаційного ринку пропонується 
вирізняти:  

транспортування — організація фізичного потоку інформа-
ційного продукту різними засобами;  

перенесення з носія на носій — перенесення інформаційного 
продукту з одного носія на інші (людина — ЕОМ); 

зберігання — зберігання інформаційного продукту елект-
ронними або традиційними засобами; 

оброблення — перетворення інформаційного продукту; 
інформацію — вид інформаційного продукту, що включає  

дані, знання, а також програмні засоби їх оброблення, призначені 

в основному для пізнавальних цілей; 
 
413 



розваги — вид інформаційного продукту, призначений в ос-
новному для забезпечення дозвілля та отримання задоволення.  

Оскільки має місце конвергенція сегментів ринку , то перетин 
усіх основних елементів інформаційних технологій і сегментів 
ринку інформаційних технологій дає уявлення про основні сфери 
поширення інформаційних технологій. Такий перетин називаєть-
ся «Решітка ІТ». Це дає змогу визначити межі попиту споживачів 
на окремі види продукції, прогнозувати розвиток ринку інформа-
ційних технологій. 
 

РЛ 1. Питання для обговорення Обговорити зі 
студентами питання в якості закріплення 

матеріалу 
Які сегменти ринку ви знаєте ? 
Хто може бути постачальником?  
Які сегменти ринку ви знаєте залежно від типу споживачів? 

Що таке конвергенція сегментів ринку? 

 

ПП.7 
 

Функціональні ролі суб’єктів інформаційного 

ринку 
 

Замовник – організація, яка здійснює фінансування 
і загальне управління роботами по створенню 
інформаційних технологій, ресурсів та систем в 
цілому.  

Виробник (розробник) – організація, що здійснює 
розробку, постачання і впровадження 
інформаційних систем, включаючи інформаційні 
технології і всі види забезпечення: технічне, 
програмне, лінгвістичне, але, як правило, не 
відповідає за саму інформацію.  

Після впровадження в експлуатацію вони, як 
правило, здійснюють тільки супровід, авторський 
нагляд і в практичному використанні БД та 
інформаційних систем не беруть участі. 
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ПП 8 

 

Функціональні ролі суб’єктів 
інформаційного ринку 

 
Вендор - організація або фізична особа, яка є 

носієм торгової марки, тобто виробник 

продуктів та послуг.  
Власник – здійснює збір, обробку, введення 

інформації, ведення БД, іноді інформаційне 

обслуговування користувачів. 

Посередник – організація, що спеціалізується на 

інформаційному обслуговуванні на основі 

систем передачі даних, регіональних 

представництв, дилерської мережі тощо.  
Ринкові посередники полегшують відносини 

між споживачами та виробниками товарів. 
 
 

 

ПП 9 

 

Вендор повинен забезпечувати: 
 

 коректне ставлення до каналу (не 

брати занадто багато дистриб'юторів); 

 забезпечувати логістику та 

проведення маркетингових заходів;  
 мати "запас міцності", щоб підвищувати 

конкурентоспроможність своїх партнерів;  
 створювати ряд "технічних" умов 

(кредитні лінії, бонуси за передоплату); 
 надавати можливість представництву 

проявляти максимум самостійності у 
вирішенні фінансових питань (формування 
плану, виділення коштів з маркетингових 
фондів, розширення кредитних ліній). 
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ПП 10 

 

Дистриб'ютори - фірми, що виконують функції 
торговельного посередника організації-виробника 

 

До обов'язкових функцій дистриб'ютора відносять: 
фізичні функції, тобто доставка товарів з однієї точки 

світу в іншу, прийом замовлень, відправка замовлень 
споживачу;  

розумові - передбачення подій на ринку. Тобто 
потрібно передбачити, що буде потрібно замовнику в 
певний період часу та на яку продукцію буде попит. 

До "вільних" функцій відносять: 
фокусування дистриб'юторської фірми на 

ринку, тобто визначення того, чим вона себе відрізняє 
від конкурентів (наприклад, послуги фірми та способи їх 
надання).  

Існує дві стратегії поведінки дистриб'юторської фірми на 
ринку: надання стандартного набору послуг та гнучкий 
підхід з урахуванням бажань конкретного клієнта чи групи 
клієнтів. 

 
 

 

ІЛ 3 
Кількість і типи посередників, що беруть участь у роботі ка-

налу розподілу, залежать від виду товару і специфічних прийомів 
маркетингу в конкретній галузі. Наприклад, заходи, прийнятні 
для виробника комп’ютерного та телекомунікаційного обладнан-
ня, не обов’язково прийнятні для фірми — системного інтеграто-
ра чи фірми, що надає послуги доступу до баз даних. 

 Реселер — той, що перепродає продукцію іншого виробника.
  

 Дилер — посередник, який торгує в роздріб продукцією, за-
купленою оптом. Він виконує торговельні операції від свого іме-
ні і за свій рахунок. Зазвичай дилер є агентом великої промисло-
вої корпорації і належить до її дилерської мережі.

  

 Дистриб’ютор — фірма, яка здійснює збут на основі опто-вих 
закупівель у великих промислових фірм-виробників. Фірма-

 

дистриб’ютор зазвичай має власні склади, встановлює довготри-
валі контрактні відносини з виробниками і представляє фірму-
виробника на ринку. Іноді, наприклад, продаючи програмний 
продукт, дистриб’ютор забезпечує технічний супровід товару си-
лами своїх спеціалістів. 
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 Оптовик — фірма, що продає товари іншим фірмам, які ку-
пують їх для перепродажу або для виробничого споживання.

  

 Роздрібний торговець — фірма, що продає товари безпосе-
редньо населенню (фізичній особі).

  

 Торговий агент — оптовик, який, не маючи прав на това-ри, 
продає їх на комісійній основі.

  

 Брокер — агент, який спеціалізується на продажу конкре-тних 
товарів через сприяння укладенню угод між зацікавленими сторонами 
— клієнтами, за їх дорученням та за їх рахунок. Бро-кер отримує 
винагороду у вигляді комісійних. Брокери можуть 
 
надавати клієнтам додаткові послуги з вивчення ринку, реклами 
тощо.  

Розглянемо механізм взаємодії вендора, дистриб’юторів і ди-
лерів. Узагальнену схему відносин між ними та кінцевим корис-
тувачем наведено на рисунку. 

 

Вендор Дилер 
 

 Дистриб’ютор  
 
 

 

Замовник 

 

Рис. Схема відносин між вендором, дистриб’ютором, 

дилером і кінцевим користувачем 
 

Вендори. Яку модель ринкового каналу доцільно вибрати та 
скільки партнерів має бути у вендора в ідеалі? Це залежить від 
того, наскільки відомою є торгова марка та яким є попит на про-
дукцію виробника. За деякими оцінками, в ідеального вендора 
має бути 3—4 дистриб’ ютори та близько 10 прямих реселерів. 
Ціни для дистриб’ютора мають бути нижчими за ціни для прямо-
го реселера. 

Найважливішими характеристиками вендора є: 
— розуміння ним ринку; 
— логістика; 
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— наявність stock рrісе рrotection (умова, коли вендор у разі 
зниження цін компенсує збитки дистриб’ютора, який не встиг 
продати товар за попередньою ціною);  

— відкриття вендором кредитної лінії. 
Якщо структура вендора достатньо розвинута, у нього є два 

підрозділи: по роботі з каналом і з просування товару на ринку.  
Уважається, що якщо вендор у певний момент часу бере собі 

нового дистриб’ютора, він поводиться некоректно щодо каналу. 
Існує співвідношення «відняв/додав» — це залежність величини 
збільшення обігу нового дистриб’ютора за рахунок «віднімання» 
частки в інших дистриб’юторів до величини збільшення його обі-
гу за рахунок розширення ринку продукції цього вендора. Якщо 
дистриб’ютор починає «віднімати» в інших більше, ніж «додає» 
до обсягу ринку, то зменшується маржа, виникає цінова війна, 
демпінг. У такому разі вендор стає менш привабливим для парт-
нерів. Дистриб’ютори працюють у кращому випадку з маржею 
3—5%.  

Вендор також може мати представництва, які братимуть на 
себе питання просування продукції, сервісу, підтримки та можуть 
самостійно вирішувати фінансові питання.  

Одним із найпроблемніших питань у взаємовідносинах дис-
триб’юторів і вендорів є управління загальними маркетинговими 
фондами.  

Отже, підсумувавши викладене, можна визначити, що ідеаль-
ний вендор повинен забезпечувати:  

 коректне ставлення до каналу (не брати занадто багато дис-
триб’юторів); 

 забезпечувати логістику та проведення маркетингових за- 
ходів;  

 мати «запас міцності», щоб підвищувати конкурентоспро-
можність своїх партнерів, які беруть участь у тендерах; 

 створювати низку «технічних» умов (кредитні лінії, бонуси за 
передоплату); 

 надавати можливість представництву проявляти максимум 
самостійності у вирішенні фінансових питань (формування пла-
ну, виділення коштів з маркетингових фондів, розширення кре-
дитних ліній).  

Останнім часом на інформаційному ринку набуває поширення 
партнерська модель ведення бізнесу, за якої використовується 
такий канал розподілу: вендор—партнер—замовник (споживач).  
Це найпростіша схема. Існують і складніші канали з дистриб’ю-

торами та/або партнерами кількох рівнів і типів. 
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ПП 11 

 

 Схема поділу партнерів корпорацією 
 Sun Microsystems 

2. За моделлю 1. За рівнем підготовки 
 

персоналу (за рівнем 
 побудови бізнесу 

  (в залежності від  

знань): 
 

  джерела доходу): 
• техніки класу робочих  

• продаж системних  

груп (WorkGroup);   рішень; 
• техніки класу  

• продаж прикладних  підприємства   

розробок;  
(Enterprise); 

 
 

• надання послуг. • техніки класу центрів 
  

даних (DataСentre). 
 
 

 

ПП 12 

 

Основна місія представництва (партнера) вендора 

(Корпорації Sun) в певному регіоні полягає у проведенні 

грамотної маркетингової стратегії і тактики, а також у 

створенні збалансованої системи каналів просування 

продукції на ринок 
 

Корпорація Sun через диференційовану систему 

скидок управляє конкуренцією між партнерами.  
Партнер, який інвестує свій час, зусилля і кошти в 

“розробку” для замовника, отримує переваги перед  
іншими. 

 

Одночасно, безпосередньо від Sun для замовника є 

доступною інформація про реальний рівень 

кваліфікації партнера.  
Рекомендації щодо вибору замовником конкретної 

компанії-партнера Sun не надаються. 
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ПП 13 
 

Корпорація IBM так організувала 
взаємини з реселерами і партнерами: 
За фінансовими 

Схема за програмою PartnerWorld 
 включає чотири критерії відбору 

взаєминами з вендором  

 партнерів: 
виділяють партнерів: 

 

• розробники; 
Першого рівня - 

• інтегратори ПЗ; дистриб'ютори, 
• провайдери системних постачальники рішень,  рішень і комплексних послуг; реселери з окремих  

• партнери, орієнтовані на груп продуктів, агенти і 
системні інтегратори. 

 побудову персональних 
 систем; 

Другого рівня - зі 
 

і три види показників: 

статусом реселера • внесок у прибуток IBM; 
або постачальника 

• компетентність і кваліфікація 
рішень (для тих груп  при розгортанні додатків; 
продуктів, для яких у 

• орієнтація на задоволення 

IBM є дистриб'ютори).  запитів замовників. 
 
 
 

ПП 14 

 

За мірою відповідності критеріям і 

внеском в спільну справу 

вводяться три рівні партнерства: 
 

 

 звичайний партнер, 
 

 партнер з поглибленими 

зв’язками,  
 почесний партнер. 
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РЛ 2. Питання для закріплення матеріалу 
Студенти повинні відповісти на такі питання  

Поясніть функціональні ролі суб єктів інформаційного ри-
нку.  

Поясніть дію каналів розподілу і функції окремих учасни-
ків. 

Які рівні партнерства існують і в чому вони проявляються? 
 

ІЛ 4  
Інформаційний ринок, як реально та ефективно функціоную-

чий механізм, заснований на загальних законах суспільного ви-
робництва. Він передбачає повну економічну самостійність і від-
повідальність виробників, свободу підприємництва, незалежну 
купівлю-продаж інформаційних ресурсів, продукції та послуг, за-
собів інформаційного виробництва, робочої сили, грошових кош-
тів, цінних паперів.  

Усіх суб’єктів інформаційного ринку за їх функціональними 
ролями поділяють на: замовників, розробників, власників, посе-
редників.  

Замовник — організація, яка здійснює фінансування і загаль-
не управління роботами за створення інформаційних технологій, 
ресурсів та систем загалом. У державному секторі замовником, 
як правило, виступають органи державного управління.  

Виробник (розробник) — організація, що здійснює розроблен-
ня, постачання та впровадження інформаційних систем, включа-
ючи інформаційні технології і всі види забезпечення: технічне, 
програмне, лінгвістичне, але, як правило, не відповідає за саму 
інформацію. Розробниками виступають як державні, так і недер-
жавні організації, що володіють відповідними технологіями. Піс-
ля впровадження в експлуатацію вони, як правило, здійснюють 
тільки супровід, авторський нагляд і в практичному використанні 
БД та інформаційних систем участі не беруть.  

Власник — здійснює збирання, оброблення, введення інфор-
мації, ведення БД, іноді інформаційне обслуговування користу-
вачів. Власником може бути спеціалізована інформаційно-
обчислювальна організація (наприклад, головний інформаційно-
обчислювальний центр — ГІОЦ ), науково-дослідний інститут, 
державна служба, підприємство, організація. Власник зазвичай 
самостійно здійснює збирання, оброблення та введення інформа-
ції, тому повинен нести відповідальність за її якість.  

Посередник — організація, що спеціалізується на інформа-

ційному обслуговуванні на основі систем передавання даних, ре- 
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гіональних представництв, дилерської мережі тощо. Ринковим 
посередником може бути окремий підприємець або організація, 
що доводять товари та послуги від виробника (вендора) до спо-
живача. Ринкові посередники полегшують відносини між спожи-
вачами та виробниками товарів. 
 

РЛ 3. Питання для обговорення 
Учні повинні відповісти на питання  

Що ви розумієте під механізмом функціонування ринку? 
Які основні економічні закони діють в інформаційній сфе- 

рі?  
Які найпоширеніші канали розподілу ви знаєте? 

 

ІЛ 5  
Суперечності та проблеми, що виникають зараз у процесі фу-

нкціонування інформаційного ринку України, мають у своєму пі-
дґрунті як об’єктивні (стадія життєвого циклу ринку, нерівність у 
розвитку економіки країн світу тощо), так і суб’єктивні (відсут-
ність координації між різними гілками влади, монополізація рин-
ку зв’язку, нестабільна зовнішньоекономічна політика країни 
тощо)  

Однак урахування існуючих тенденцій в економіках різних 
країн світу при розробці власної програми розвитку ринку ІКТ 
(мається на увазі, що воно буде поєднане з чітко визначеними 
пріоритетами внутрішньої економічної політики) дасть змогу 
Україні значно покращити свій рейтинг. Для цього в майбутньо-
му необхідно приділити увагу вивченню механізмів функціону-
вання ринків електронної комерції, розробці програмного забез-
печення, засад та умов становлення мережевого навчання.  

Україна повинна прискорити цей процес, для чого необхідна 
дієва державна підтримка інформаційної сфери, зокрема відпо-
відна податкова політика, нормативно-законодавча база, активі-
зація заходів із боротьби з піратством. Потрібно не тільки ви-
знати розвиток даної сфери одним із пріоритетних напрямів 
державної політики, а й активніше залучати науковців до дослі-
дження проблем розвитку інформаційного ринку і розробки 
пропозицій для їх вирішення. Суспільство повинно усвідомити 
роль інформації та інформаційного ринку дій розвитку країни, 
зокрема її економіки.  

Проблеми розвитку інформаційного ринку повинні розгляда-
тися із урахуванням особливостей сучасного розвитку економіки 
та суспільства в цілому, які характерні для багатьох країн світу. 
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Серед них необхідно відзначити: поглиблення процесів спеціалі-
зації та кооперації на інформаційному ринку, глобалізаційні про-
цеси всіх суспільних сфер, у т.ч. й економіки. З огляду на це та 
задля вирішення проблем формування і розвитку інформаційного 
ринку в Україні доцільно вивчити досвід розвинених країн світу, 
більшість з яких усвідомили важливість якісного інформаційного 
забезпечення для успішного розвитку економіки.  

В Україні , хоча й зростає роль інформаційно-комунікаційних 
технологій і мережі Інтернет, відставання в цьому напрямі від 
розвинутих країн світу є значним. Розвиток українського інфо-
рмаційного ринку відбувається в основному за рахунок інозем-
них програмних продуктів. Але їх поширення має і негативні 
наслідки. Через нерозвиненість власного виробництва ПП віт-
чизняні програми не можуть на належному рівні конкурувати з 
іноземними. Ця проблема є типовою для українського ринку. 
Вона може бути вирішена тільки за умови подолання економіч-
ної кризи.  

Для України, як і для інших країн світу, характерним є дина-
мічніший розвиток інформаційного ринку порівняно з іншими 
сферами економіки. Але, з урахуванням загального економічного 
стану, існують і власні реалії.  

Інформаційний простір України, одним із чинників форму-
вання якого є інформаційний ринок, забезпечує умови для гене-
рування знань, що набуває особливої актуальності на сучасному 
етапі розвитку економіки — економіки, що заснована на знаннях.  

Інформаційний ринок виходить у нинішніх умовах на перший 
план, бо є одним із джерел постачання найважливіших ресурсів 
для сучасного етапу розвитку економіки — інформаційних, а та-
кож інформаційних продуктів, послуг і комунікацій для роботи з 
ними.  

Україна повинна розвивати внутрішній інформаційний ринок, 
що дозволить послабити залежність від експорту та посилити 
стабільність розвитку економіки, а сильна внутрішня конкурен-
ція активізуватиме діяльність суб’єктів інформаційного ринку.  

Загалом можна говорити про досить стійкі тенденції і перспе-
ктиви розвитку українського інформаційного ринку, однак реалі-
зація цих тенденцій визначатиметься активною політикою дер-
жавного регулювання  

Беручи до уваги потенціал України, в близькій перспективі 
можна очікувати створення в країні ринку інформаційних проду-
ктів і послуг, аналогічного за значущістю і прибутковістю відпо-
відним ринкам країн Європи. 
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ПП 15 
 

Головні ознаки технологічної трансформації  
у сфері обробки та передачі інформації: 

 
Перша революція пов'язана з винаходом писемності, що призвело до  
гігантського якісного і кількісного стрибка. З'явилася можливість передачі  
знань від покоління до покоління. 

 
Друга революція (середина XVI століття) спричинена винаходом  
книгодрукування, який радикально змінив індустріальне суспільство,  
культуру, організацію діяльності. 

 
Третя революція (кінець XIX століття) зумовлена винаходом електрики,  
завдяки якій з'явилися телеграф, телефон, радіо, які дозволяють оперативно  
передавати і нагромаджувати інформацію в будь-якому обсязі. 

 
Четверта революція (70-ті роки XX століття) – пов'язана з винаходом  
мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера,  
комп'ютерних мереж, систем передачі даних (інформаційні  
комунікації).  
Цей період характеризують три фундаментальні інновації: 

 
1) перехід від механічних і 2) мініатюризація всіх 3) створення  
електричних засобів перетворення вузлів, пристроїв, програмно-керованих  
інформації до електронних; приладів, машин; пристроїв і процесів. 

 

ПП 16 
 

Головні ознаки технологічної трансформації  
у сфері обробки та передачі інформації: 

 

П’ята інформаційна революція розпочалась в кінці 90-х років, її дія  
відбувається не в техніці, обладнанні, технології, програмному  
забезпеченні чи швидкодії, це є революція КОНЦЕПЦІЙ. Цим вона  
суттєво відрізняється від попередньої, яка була зосереджена на даних –  
їх збиранні, зберіганні, передачі, аналізі, наданні та використанні.  
Ця інформаційна революція розв’язує інше питання: “яка сутність  
інформації, та у чому її призначення?”, що призводить до перегляду  
задач, які повинні розв’язуватись за допомогою інформації, і, як  
наслідок, до перегляду інститутів, що їх розв’язують. 

 
Зміна погляду на сутність та призначення комерційного підприємства – його  
стали розглядати як механізм СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ДОБРОБУТУ. 

 
Розвиток корпоративного управління 

 
Революційний вплив комп’ютерів та інформаційних технологій поки що  

проявився там, де його ніхто не чекав – в ОПЕРАЦІЯХ. 
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ПП 17-18 
 

Формування інформаційного ринку України 

умовно можна розділити на три етапи: 
 

Перший етап розпочався ще в глибині 

радянських часів та закінчився приблизно в 

1988 році масовим розповсюдженням ПЕОМ. 

Другий етап (1988-1992 роки)  

характеризувався появою персональних 

комп'ютерів у масовому масштабі. 
 

Третій етап розвитку інформаційного ринку в 

Україні почався в 1992 році та продовжується 

до цих пір. 

 

Особливості інформаційного ринку України: 
 

1. Ринок перебуває в початковій стадії  

формування і характеризується низьким 

рівнем структурованості, передусім 

спеціалізації послуг та розподілу сфер  

діяльності.  
традицією йде від центру до регіонів – більшість 

структур інформаційного бізнесу зосереджені в столиці.  

 Держава поки що відіграє на ринку 

пасивну роль.  
 Держава на ринку виступає і як основний 

замовник, і як основний споживач. 

 

ПП 19 
 

Серед споживачів продукції інформаційного бізнесу 
найбільшу питому вагу мають юридичні особи – 
господарські структури різного статусу та форм 
власності, органи державної влади у т. ч.  

Сьогодні значно збільшується частка споживачів – 
фізичних осіб.  

Цьому сприяє розвиток, мініатюризація та здешевлення 
засобів комп’ютерної техніки і технології.  

 результаті кожна людина стає потенційним 
споживачем продукції інформаційного бізнесу, як у 
секторі розваг (комп'ютерні ігри), повсякденному 
житті, так і у професійній діяльності, оскільки кожний 
кваліфікований спеціаліст є не тільки джерелом, а і 
споживачем інформації та знань в своїй організації. 
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ПП 20 
 
 

Для задач вищого керівництва 
комп’ютер та інформаційні 
технології не принесли 

революційних змін в роботу, а 
стали радше постачальниками  
даних, ніж інформації.  

Більшість управлінських  
інформаційних систем зберігають  
дані з традиційної системи  
обліку; така інформація може  
бути корисною тільки  
бухгалтеру, але ніяк не  
керівникові 

 
 
 

ПП 21 
 

Незадоволення вищого керівництва даними, що  
поставляються інформаційними технологіями, і привела в  

дію наступну інформаційну революцію. 

 
Першою новою концепцією інформації став облік економічних 
ланцюжків (economic-chain accounting – ЕСА), який дозволяє 
прослідити витрати по всьому економічному ланцюжку, від  
постачальника до кінцевого споживача. 

 
На початку 80-х років з'явилась концепція поопераційного обліку 
(activity-based accounting – ABА), яка була розроблена не для 
скорочення витрат, а для збільшення віддачі від них; у центрі уваги  
ABА – створення вартості, а не уникнення марних витрат. 

 

 
Концепція економічної доданої вартості (economic value added – EVA). 

 

Концепція рейтингової системи оцінки (executive scoreboard)  
керівництвом результатів діяльності. 
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ПП 22 
 

Наступна не менш важлива задачу розробки ефективних інформаційних  
систем для вищого керівництва – збір і організацію інформації про  

ЗОВНІШНІЙ СВІТ. У керівників практично немає даних щодо: 

 
клієнтів і потенційних клієнтів; 

 
конкурентів і не-конкурентів; 

 
ринків; 

 
технологій, що використовуються в інших галузях; 

 
валют; 

 
економічного становища країни; 

 
зростає чи знижується частка прибутків, яку клієнти витрачають на  
продукцію чи послуги їх галузі. 

 
Виникає необхідність формування і розвитку нової спеціальності – 

інформаційного менеджменту, фахівці якої здатні були б вирішувати нові 
проблеми, зумовлені змінами, що відбуваються під впливом чергової 

інформаційно-технологічної революції. 

 

ПП 23 
 

Набуття інформацією стратегічної ваги у підвищенні конкурентоздатності  
підприємства в інформаційному суспільстві зумовило необхідність  

перегляду місця і ваги ІТ-підрозділу. 

 
Керівник ІТ-підрозділу повинен: 

 
стати посередником між господарським керівництвом і ринками; 

 
стати своєрідним каталізатором інформаційної діяльності і ланкою, що  
об’єднує всіх її учасників; 

 
знати мову господарських керівників; 

 
допомагати виявляти ризики та організаційні ускладнення при  
реалізації ІТ-проектів; 

 
розбиратись у технологічних питаннях інформаційної діяльності; 

 
вміти виконувати функції генерального менеджера, сприймаючи  
інформаційну діяльність як бізнес-процес і одночасно керувати нею; 

 
Підготовка відповідних фахівців з інформаційного менеджменту (ІМ) є  

проблемою актуальною і важливою. 
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ПП 24 
 

Нова інформаційна революція, яка почалася в комерційному секторі  
починає охоплювати освіту й охорону здоров'я. 

 
Технічні зміни призведуть до нового розуміння освіти: 

 
Дистанційне навчання може цілком змінити концепцію навчання у  
вищих навчальних закладах: переміщення учбового процесу з  
університетських містечок у місця, зручні для навчання з точки зору  
кожного студента 

 
у центрі уваги вищої освіти стануть програми безперервного  
професійного навчання дорослих 

 
В охороні здоров'я зміщення концепцій призведе до того, що охорону  

здоров'я будуть визначати не як боротьбу з хворобами, а як підтримку  
фізичного та психічного здоров'я. 

 

 В освіті та охороні здоров'я акцент в словах “інформаційні технології” так само, 
як і на підприємствах і в економіці загалом, усе більше буде зміщатися від 

"технології" до "інформації". 

 

 

ПП 25 
 

Основні риси інформаційно-технологічної парадигми, які разом 

узяті складають фундамент інформаційного суспільства: 

 
 інформація є “сировиною”: стався перехід від інформації для впливу на 

технології, як було в період попередніх технологічних революцій, 

до технологій для впливу на інформацію. 
 

 всеосяжність ефектів нових технологій: оскільки інформація є 
інтегральною складовою будь-якої людської діяльності, всі процеси 
індивідуального і колективного буття безпосередньо формуються, але 
НЕ визначаються, новим технологічним способом.  

 мережна логіка будь-якої системи або сукупності відносин, що 

використовують нові інформаційні технології характеризується: 
 

морфологія мережі добре пристосована до зростаючої складності взаємодій 

об’єктів і до непередбачуваних моделей розвитку складних процесів; 
 

мережа здатна до зростання або самонавчання; 
 

об’єкти мережної топології є доступними для зовнішніх входжень; 
 

мережа – це найменш структурована організація, про яку можна 

сказати, що вона має структуру взагалі; 
 

без нових інформаційних технологій мережна логіка є дуже громіздкою для 

матеріального втілення; 
 

мережа, як топологічна конфігурація, може бути матеріалізована в усіх 

видах процесів і організацій. 
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ПП 26 

 
Основні риси інформаційно-технологічної парадигми, які разом 

узяті складають фундамент інформаційного суспільства: 

 
 інформаційно-технологічна парадигма базується на гнучкості: ця 

особливість тісно пов'язана з мережним принципом, але має певні  
відмінності: 

 
процеси є перетворюваними, об'єкти можна модифікувати і 

навіть фундаментально змінювати шляхом перегрупування їх 

компонентів; 

 
здатність до реконфігурації, що особливо важливо в 

умовах постійних змін і організаційної нестійкості; 

 
можливість перепрограмування і переозброєння матеріальної 

бази організації 

 
 зростаюча конвергенція конкретних технологій у 

високоінтегрованій системі, в якій окремі ізольовані 

технології стають не вирізненими. 

 

 

 27 
 

Остання інформаційна революція висуває на перший план нову галузь 

– інформаційну індустрію, пов'язану з виробництвом технічних засобів, 
методів, технологій для виробництва нових знань. Найважливішими 
складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційних 

технологій, особливо телекомунікації. 

 

 
Таким  чином,  бурхливий  розвиток  комп'ютерної  техніки  та 

інформаційних технологій послужив поштовхом до розвитку 

суспільства, побудованого на повсякденному використанні різної  
інформації, яке отримало назву інформаційне суспільство. 

 
Японські вчені вважають, що в інформаційному суспільстві процес 

Японські вчені вважають, що в інформаційному суспільстві процес 
комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, 

комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, 
позбавить їх від рутинної  роботи,  забезпечить  високий рівень 

позбавить їх від  рутинної  роботи,  забезпечить високий рівень 
автоматизації обробки інформації у виробничій і соціальній сферах. 

автоматизації обробки інформації у виробничій і соціальній сферах. 
Рушійною силою розвитку суспільства повинно стати виробництво 

Рушійною силою розвитку суспільства повинно стати виробництво 
інформаційного, а не матеріального продукту, який повинен стати 

інформаційного, а не матеріального продукту, який повинен стати 
більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, 

більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, 
дизайну і маркетингу в його вартості. 

дизайну і маркетингу в його вартості. 
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ІЛ 6. Основні напрямки вдосконалення інформаційного бі-
знесу 

Удосконалення інформаційного бізнесу може проводитися по 
таких напрямках: правовому, технічному, організаційному й еко-
номічному. 
   Таблиця 
   НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 З УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 
    

№ Напрямок  Заходи 
    

1 Правовий  удосконалення механізму правового захисту програмних продуктів 
  як об’єктів інтелектуальної власності; 
   удосконалення договірних відносин за розроблення та продажу об- 
  числювальної техніки, засобів комунікацій, програмних продуктів, 
  надання інформаційно-обчислювальних послуг; 
   застосування обчислювальної техніки в адміністративному управ- 
  лінні; 
   запобігання розробленню і поширенню програмних зловживань 
  (вірусні програми); 
   розроблення механізму електронного документообігу та електрон- 

  ної звітності тощо 
    

2 Технічний  розроблення нової генерації мікропроцесорів та уніфікованої опе- 
  раційної системи; 
  стандартизація архітектури різнотипних ЕОМ; 
   перехід на єдину елементну базу, розроблення уніфікованих ЕОМ 
  (від портативних до загального призначення) з єдиними системними 
  засобами; 
   включення комплексу прикладних програм у базову операційну систему; 
   формування технічної основи для нових видів інформаційного об- 
  слуговування; 
   використання якісно нової технології змішаного сигналу (аналого- 
  вий/цифровий), оптичних кабелів передавання інформації, зі стандар- 
  тизацією мікроелектронних компонентів, з практичним використан- 
  ням цифрової мережі і переходом до багатосмугової цифрової мережі 
  інтегрованого обслуговування; 
  розширення у рамках архітектури відкритих систем можливостей 
  комплексного передавання та оброблення таких видів інформації: ві- 
  деофайлів, файлів даних, діалогових даних, оперативних даних, віде- 

  опотоків, звукових даних 
    

3 Організа-  удосконалення організаційної і виробничої структур фірм інфор- 
 ційний маційної галузі (склад і підзвітність організаційних ланок, що вико- 
  нують різноманітні функції, спеціалізація їх і характер розподілу пра- 
  ці й функцій керування); 
   формування інформаційної інфраструктури об’єктів різних рівнів і 
  статусу; 
   організація технологічних процесів обробки інформації; 
   надання інформаційних послуг і розробка прикладних програмних 
  продуктів і інформаційних систем з використанням функціонального, 
  об’єктного, предметного й змішаного принципів; 

   розробка відповідної документації тощо 
    

4 Економіч-  дослідження закономірностей інформаційного ринку; 
 ний  створення методичних основ формування господарського механізму 
  фірм інформаційного бізнесу, з урахуванням їх специфіки; 
  створення методичних основ оцінювання конкурентоспроможності 
  апаратних і програмних засобів; 

  формування системи інформаційного маркетингу тощо 
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ІЛ 7  
Концепція Національної програми інформатизації є не-

від’ємною частиною Національної програми інформатизації і 
включає характеристику сучасного стану інформатизації, її стра-
тегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації ці-
єї Програми. У Концепції Національної програми інформатизації 
визначено основні напрями, за якими слід здійснювати інформа-
тизацію України: 

1. Розроблення політики та організаційно-правове забезпе- 
чення інформатизації. Організаційно-правове забезпечення про-
цесу інформатизації передбачає розроблення пакета нормативно-
правових актів з питань організації та правового регулювання ві-
дносин у сфері інформатизації, зокрема:  

захисту авторського права та прав і свобод громадян у пи-
таннях інтенсивної інформаційної взаємодії держави та громадя-
нина відповідно до Конституції України;  

економічного стимулювання створення національних інфор-
маційних ресурсів; 

доступу фізичних і юридичних осіб до міжнародних інфор-
маційних ресурсів; 

розроблення системи державних стандартів у галузі інфор-
матизації;  

сертифікації технічного і програмного забезпечення; 
локалізації програмного забезпечення;  
розроблення нормативних актів про діяльність і взаємодію 

державних та комерційних структур щодо виконання Програми, 

залучення різних джерел фінансування, митне регулювання та ін. 
 

2. Формування національної інфраструктури інформати- 

зації. Національна інфраструктура інформатизації (НІІ) вклю-чає: 
 

міжнародні та міжміські телекомунікаційні та комп’ютерні 
мережі;  

систему інформаційно-аналітичних центрів різного рівня; 

інформаційні ресурси; інформаційні технології; 
 

систему науково-дослідних установ з проблем інформати-
зації; 

виробництво та обслуговування технічних засобів інформа-
тизації;  

системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері 

інформатизації. 
 
431 



3. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку дер-  
жавності, безпеки та оборони. Досягається шляхом створення і 
розвитку інформаційно-аналітичних , обчислювальних та автома-
тизованих систем, центрів і мереж, які забезпечують роботу ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

4. Інформатизація процесів соціально-економічного розви- 
тку. Комплексне та збалансоване вирішення завдань соціально-
економічного розвитку можливе лише на сучасній інформаційно-
аналітичній, системно-технічній базі, за допомогою ситуаційних 
центрів забезпечення інформаційної підтримки функціонування 
державного сектору економіки, проведення виваженої бюджетно-
кредитної та податкової політики, виникнення конкурентоспро-
можних виробництв галузей промисловості у стратегічно важли-
вих сферах. Система моніторингу та застосування сучасних ін-
формаційних технологій забезпечать наукові підходи у розв’язан-
ні соціальних проблем суспільства. 

5. Інформатизація пріоритетних галузей економіки. В умо-  
вах створення ринкових відносин одним із важливих завдань є 
підвищення ефективності функціонування галузей за рахунок оп-
тимізації структури виробництва та транспортних засобів і необ-
хідної координації робіт усіх управлінських підрозділів. З цією 
метою необхідно створити комплекс автоматизованих систем об-
роблення даних та управління різного рівня і призначення, які 
взаємопов’язані на принципах технологічної, організаційної, до-
кументаційної, програмної та інформаційної сумісності та утво-
рюють цілісну інформаційну інфраструктуру.  

Окремо слід передбачити вирішення проблеми комплексної 
автоматизації виробництва на основі сучасних стандартів і тех-
нологій, яка б охоплювала процеси від проектування та підготов-
ки виробництва до безпосереднього автоматизованого виробниц-
тва.  

6. Інформатизація фінансової та грошової системи, дер-
жавного фінансово-економічного контролю. Для податкової 
адміністрації необхідно створити інформаційну систему, що за-  
безпечить прогнозування і контроль податкових зборів. В інфор-
матизації банківської діяльності першочерговими завданнями 
мають бути створення системи розрахунків у реальному часі для 
виконання великих і термінових платежів, системи безготівкових 
розрахунків за товари та послуги, електронного реєстру застав 
майна, електронної системи Центрального депозитарію держав-
них цінних паперів. У галузі фінансів необхідно створити: інфо-
рмаційні системи, які уможливлять перехід від використання 
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традиційних платіжних інструментів до високонадійної системи 
міжбанківських розрахунків і паралельно-кредитних карток (еле-
ктронних грошей); інформаційно-аналітичні системи , які забез-
печать державний фінансовий і податковий контроль за підприє-
мницькою діяльністю юридичних і фізичних осіб відповідно до 
законодавства.  

7. Інформатизація соціальної сфери. Головне завдання у 
сфері соціального захисту — створення для управлінських і регі-
ональних структур програмних систем і засобів обліку всіх рів-
нів, аналізу і моделювання зайнятості населення, запобігання ма-
совому безробіттю та для широкого залучення населення до 
нових галузей матеріального виробництва та інших сфер. Орга-
нам соціального захисту мають бути передані інформаційні тех-
нології, які виключають затримки у перерахуванні та виплаті пе-
нсій і допомоги з урахуванням поточних змін законодавчих та 
інших нормативних актів.  

 Інформатизація в галузі екології та використання при-
родних ресурсів. 

 Інформатизація науки, освіти і культури. 
 Міжнародне співробітництво. У міжнародному співро- 

бітництві з проблем інформатизації головним є активна участь 
України в реалізації міжнародних проектів, спрямованих на фор-  
мування умов для входження до глобальних інформаційних сис-
тем, захист національних інтересів при виконанні цих проектів і 
реалізація стратегічних цілей зовнішньої політики України. 

 

РЛ 4. Практичне завдання Постановка завдання. Оцініть 
стан розвитку ринку інформа-  

ційних технологій в Україні. Які проблеми та можливості Ви ба-
чите? Які перспективи розвитку інформаційного бізнесу в Украї-
ні в найближчі роки?  

Підкріпіть свої міркування статистичною інформацією та екс-
пертними оцінками. Підготуйте невелике дослідження (2—3 
стор.) з конкретними прикладами, щодо проблем і перспектив 
позвитку інформаційних технологій в Україні.  

Самостійно ознайомитися з матеріалами по інформаційній по-
літиці промислово розвинених країн. Підготувати доповідь на цю 
ж тему, зважаючи на останні досягнення, в тому числі в інших 
країнах. 
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ПП 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А. Японія 
 

ПП 29 
 

Важливу роль в швидкій 
інформатизації японської 
економіки зіграло створення в 
країні системи ефективного 
державного регулювання,  
з одного боку, стимулюючого 
конкуренцію в інформаційній 
сфері та в усій економіці, а з 
іншого – кооперацію та  
співпрацю японських компаній 
між собою та з державними 
органами для забезпечення 
швидкого розвитку стратегічно 
важливих напрямів 
інформатизації. 
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ПП 30 
 

Цьому сприяло: 
 

поетапна лібералізація ринків  
інформаційних товарів і послуг 

 

зняття державних обмежень на 
використання мереж зв'язку (в т. ч. 
крупномасштабний перегляд 
законодавства в інформаційній 
сфері в 1985 р.) 

 

пільгове державне оподаткування і  
кредитування 

 
 

активне державне стимулювання  
розробок в області інформатики 

 

 

ПП 31 
 

Інформатизації економіки Японії сприяло 
створення в країні сприятливого 

соціально-психологічного клімату для 
повсюдного впровадження інформаційної 

техніки і технології, зокрема: 
 
 
 

Була створена   

широка система 
Проводилися 

Велика увага 

підготовки приділялася 
активна 

фахівців з психологічним 
рекламна 

інформаційної аспектам 
політика і 

техніки і впровадження 
обробка 

навчання інформаційної 
громадської 

населення техніки і 
думки 

роботі на ній технології тощо  
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 Б. США  

ПП 32   

Скорочення бюджетних асигнувань на інформаційну діяльність змусило 

більшість державних організацій, що мали інформаційні служби, до жорсткої 

економії фінансових ресурсів, до переходу на самоокупність. 

Наслідком такої політики федерального уряду стала комерціалізація БД, які 

були згенеровані в державному секторі.  

Комерціалізація баз даних - це продаж федеральними агентствами баз 

даних чи доступу до них, який може надаватись кількома шляхами: 

1) Федеральні агентства 2) Федеральні агентства 3) Федеральні 

продають свої продають свої БД через агентства 

електронні файли посередників - створюють свої 

приватним Національну службу автоматизовані 

інтерактивним технічної інформації, яка інформаційно- 

службам, які укладає контракти з пошукові системи і 

отримують усі доходи приватними фірмами і надають платні 

від експлуатації БД. отримує частину послуги. 

 ліцензійної оплати  

 (роялті), здебільшого 20%.  

ПП 33   
 

На федеральному рівні державна політика США виходить з трьох  

 принципів: 

1) Програмно- 2)Міжвідомча 
цільовий підхід кооперація 
до наукових наукових 

досліджень досліджень 

3) Позавідомча зовнішня 
експертиза дослідницьких 

програм  
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ПП 34  

 Одна із останніх ініціатив Адміністрації Президента США: 

 “Національна інформаційна інфраструктура: план дії”. 

Згідно з нею Національну інформаційну інфраструктуру (НАІІ) створює 
головним чином приватний сектор. 

Державне фінансування розповсюджується на суспільно-соціальні сфери і 

технології (служби соціального забезпечення, систему правоохоронних 
органів, освіту). Держава забезпечує доступність інфраструктури для всіх 

американців за помірними цінами. 

Програма має три частини: 

1 
"Information Super Highway", націлена на об'єднання університетів, 

шкіл, бібліотек, лікарень, міністерств, громадських організацій і 
 

 ділових центрів. 

2 
"High Performance Computing and Networking" – для розробки додатків в 

таких галузях соціальної сфери, як медицина, освіта, управління і  

 контроль руху транспорту. 

3   Програма модернізації діяльності державної адміністрації і державного 

 доступу до інформації. 

Таким чином програма не обмежується інвестиціями в фізичну інфраструктуру,  

але передбачає розробки нових технологій на більш високих рівнях. 

ПП 35  
 

Національна інформаційна інфраструктура включає: 

 
технічні засоби для 

передачі,зберігання,обробленняданих, голосу, образів, 

широкий спектр інших технічних компонентів (супутники, 

кабелі, оптичні кабелі тощо); 

 
 інформацію, яка може набувати вигляду наукових та ділових 

баз даних, записів звуків, бібліотечних архівів, тощо;



 програмне забезпечення, яке дозволяє маніпулювати даними, 

отримувати доступ і проглядати великі масиви інформації;



 стандарти мереж і коди передачі даних, які полегшують встановлення 

взаємозв’язків між мережами, забезпечують захист інформації, і 

надійність мереж;



 людей, головним чином із сфери бізнесу, які створюють 

інформацію, програмні продукти, обладнання, тощо.
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ПП 36 
 
Згідно з названими принципами розвиваються такі важливі федеральні програми: 

 
 
 
 

 
“Стратегічна “Удосконалена “Мікроелектронна  
комп’ютерна програмна комп’ютерна 

ініціатива” технологія” технологія” 

 
“Нова “Виклик  

комп’ютерна технологічній 

ініціатива” грамотності” 

 

 
Нині в США створена інформаційна інфраструктура, яка забезпечує  

доступ до загальнонаціональних інформаційних ресурсів з будь-якої 

точки країни, на основі якої практично комп’ютеризовані всі сфери 

діяльності людини. 

Досягнення повної інформатизації в США прогнозується на друге 

десятиліття ХХІ століття. 

 

ПП 37 
Розвиток інформаційної політики ЄС базується на засадах програми IMPAСT2, 

Розвиток інформаційної політики ЄС базується на засадах програми IMPAСT2, 
яка є продовженням IMPAСT1 і передбачає розвиток таких напрямків: 

яка є продовженням IMPAСT1 і передбачає розвиток таких напрямків: 
 

удосконалення дослідження ринку – передбачається, що центр слідкування за 
інформаційним ринком (ІМО), буде розширювати свої заходи щодо   вивчення ринку, приділяючи особливу увагу визначенню негативних і 
позитивних аспектів конкуренції у межах ЄС;

 
 

ліквідація технічних, адміністративних та правових бар’єрів – 
 

передбачається активізація діяльності консультативної комісії з правових  
 питань – LAB (Legal Advisory Board), створеної з метою аналізу юридичних і 

нормативних аспектів, що впливають на інформаційну індустрію;
 

 

підвищення рівня доступності інформації та ознайомлення з нею – охоплює  

 комплекс ініціатив, що мають за мету стимулювати використання 

інформаційного обслуговування за допомогою електронної техніки, тобто: 

 
б) забезпечення більшої в) організація та удосконалення 

доступності інформації; навчання у галузі інформації. 

 
а) сприяння розробці проектів, що мають своїм завданням стандартизацію 

підготовки, збереження та видачі інформації на основі використання SGML 

(Standartized General Markup Language) та ODA – (Office Document Architecture), а 

також розповсюдження відповідних досягнень у цій галузі; 
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ПП 38 
 

Усі інформаційні продукти, що виробляються в державному секторі, 

повинні відповідати вимогам інформаційних стандартів, зокрема 

стандарту ASCII (American Standart Code for Information Interchange). 

 
Акцентується увага на розвиток “інтеграційної” інформації різних 

рівнів: текстової, графічної, аудіо та образної інформації. 

 

Підготовка інформаційних кадрів повинна проводитись за 

універсальною програмою; майбутні фахівці повинні ознайомлюватись з 

усіма циклами обробки інформації: генерацією БД,використанням 

продуктівmultimedia,розповсюдженням інформації таїї 

ефективним використанням. 

 
Підтримка стратегічних ініціатив у галузі інформації: надання інформаційних 

послуг у галузі науки і техніки з використанням останніх досягнень у галузі 

електроніки розглядається як головний рушій розвитку науки та виробництва у 

Європі. У стратегічних секторах ринку планується  
 розвиток, стимулювання й кооперування інформаційного 

обслуговування. КЄС насамперед повинна підтримувати 

експериментальні проекти і виявляти специфічні сегменти 

інформаційного ринку. Ці експериментальні проекти розробляються 

разом із користувачами інформаційних послуг та їх постачальниками. 

 

ПП 39 
 

З урахуванням вже досягнутого перед європейськими 

країнами ставляться нові задачі: 
 

1) Поліпшити умови для бізнесу за 2) Необхідний перехід до навчання  
допомогою ефективної і узгодженої протягом усього життя. Над цим  
лібералізації телекомунікацій, напрямом працює ініціатива  
створити необхідні умови для "Навчання в інформаційному  
впровадження електронної торгівлі. суспільстві". 

 
 Значний вплив інформаційного суспільства на кожну конкретну людину 

спонукав до дискусії, направленої на те, щоб помістити людей в центр 

перетворень, що виникають. За результатами обговорення вийшла друком 

Зелена книга "Життя і робота в інформаційному суспільстві: спочатку 

люди" (Green Paper. Living and Working in the Information Society: People 

First. European Comission, Belgium, 1996). Мова в ній йде про створення 

нових робочих місць, охорону прав і свобод громадян, передусім 

недоторканість особистого життя. 
 

 Сьогодні очевидною є важливість глобальної співпраці з метою встановлення 

правил створення інформаційного суспільства. Вони стосуються права на 

інтелектуальну власність, захист даних і таємницю особистого життя, поширення 

інформації шкідливого і незаконного змісту, проблем оподаткування, 

інформаційної безпеки, використання частот, стандартів. 
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ПП 40 

 
Комплексно проблеми розвитку інформаційного суспільства представлені у 

Першій щорічній доповіді Форуму “Мережі для людей і співтовариств”, в 

якій підкреслюється, що Європу чекає не тільки втрата конкурентоздатності 

перед США та азіатськими економіками, а і зростання соціального 

відчуження всередині європейських країн, якщо вона не зможе швидко і 

ефективно пристосуватися до тих поточних змін. 

 
 

 
Програма “Learning in the Information Society. Action Plan for European 
education initiative” ставить на меті прискорення входження шкіл в 
інформаційне суспільство через надання їм нових засобів спілкування, 
заохочення до широкого поширення мультимедіа в педагогічній практиці, 
формування критичної маси користувачів та розробників мультимедійних 
продуктів і послуг, підсилення європейської освіти засобами, що властиві 
інформаційному суспільству, розширюючи культурну і лінгвістичну 
різноманітність. 
Для досягнення цих цілей пропонується: заохочувати до взаємозв'язку 
регіональні та національні мережі шкіл на рівні Співтовариства, 
стимулювати розвиток і поширення освітнього європейського матеріалу, 
забезпечувати навчання і перепідготовку вчителів,інформувати про 
освітні можливості, які надають аудіовізуальне обладнання і мультимедійні  
продукти. 

 
 

 

ПП 41 

 
Лідером ринку 

інформаційних 

продуктів та 

послуг у Західній 

Європі є  
Німеччина. 

 
Цього вдалося досягти завдяки реалізації 

програми “Спеціалізована інформація”,  
мета якої – гарантія всебічного доступу  

користувачів до національної та  
міжнародної спеціалізованої інформації,  

що стало можливим за умов: 

 
 встановлення та розширення дієвої інфраструктури для розміщення та 

накопичення спеціалізованої інформації в країні;
 гарантія доступу до міжнародної спеціалізованої інформації через міжнародну 

кооперацію з виробництва, поставки та розподілу спеціалізованої інформації;
 подальшого розвитку поставок високоякісної спеціалізованої інформації через її 

накопичення для місцевих та зарубіжних користувачів;



 посиленого використання спеціалізованої інформації;


 сприяння дослідницьким групам у секторі спеціалізованої інформації.


  поступова інтеграція спеціалізованої інформації в усі сфери життя Німеччини.
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Механізм співробітництва у сфері інформації  

ПП 42      

Міжнароднеспівробітництвоусферііііі інформатизаціїіії зумовленедієюі  
інформаційноїіії тенденціїії – глобалізаціїізії,, іі полягаєурозробціі тареалізаціїіії  

концепціїії глобальноїї інформаційноїіії інфраструктуриі (ГІІ)..   

Згіднозприйнятоюі концепцієюГІІіІІ складаєтьсяз::    

Матеріальних компонентів: Нематеріальні компоненти можуть бути  
комп’ютери,  двох видів:    

телефони,      

комутатори,  
1) Послуги, програмне 

  
волокно-оптичні кабелі, 2) Люди, які  

супутники–  забезпечення та  керують глобальною 

все, що допомагає  інформація, які  
інформаційною 

 
 

роблять використання 

 

повідомленням і файлам інфраструктурою та 
мережі доцільним і 

 

перетинати національні кордони. 
 

користуються нею. технічно можливим. 
    

Головною метою ГІІ є розширення можливостей людини; об’єднання всіх  
користувачів світу; зменшення традиційних перешкод на шляху до  

інформації.      

Кожна людина світу може віртуально побувати в бібліотеці, відвідати заняття в 
університеті, звернутися до урядової установи чи скористатися приватною  

базою даних незалежно від національності, рівня достатку та соціального  

статусу. Оскільки ГІІ не вимагає від користувачів фізичної присутності поблизу 
джерела інформації, великих грошових коштів чи глибокої технічної  

обізнаності.      

ПП 43      

В концепцію глобальної інформаційної інфраструктури 
В концепцію глобальної інформаційної інфраструктури  

(ГІІ) закладено п’ять керівних принципів:   

(ГІІ) закладено п’ять керівних принципів:   
 

1) залучення 

2) сприяння 

3) надання відкритого доступу 

приватних до мереж усім інформаційним 

конкуренції 
інвестицій провайдерам і користувачам  

 
4) запровадження гнучких механізмів 

5) забезпечення 
регуляції, які пристосовувалися б до 

загальнодоступності 
швидких технологічних змін і ринкової 

послуг 
кон’юнктури  

 
В

В
1995

1995
 році

році
у

у
Брюсселі

Брюсселі
було

було
проведено

проведено
конференцію

конференцію
,
,
 на

на
якій

якій
зібрались

зібрались
 

політичні
політичні

лідери
лідери

,
,
 вчені

вчені
та

та
бізнесмени

бізнесмени
Великої

Великої
сімки

сімки
.
. 

 
НаНаційційконференціїконференціїбулобуловирішеновирішенодоповнитидоповнитиперелікпереліккерівнихкерівнихпринципівпринципів 

ще
ще

трьома
трьома

пунктами
пунктами

:
: 

1) дотримання 2) сприяння 3) визнання необхідності 

принципу рівних змістовному, мовному міжнародного співробітництва з 

можливостей для і культурному зосередженням особливої уваги 

всіх громадян розмаїттю на країнах, що розвиваються 
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ПП 44 
 
 

1) Залучення приватних інвестицій означає: 
 

 
усунення бар'єрів на шляху приватних інвестицій, дотримання 

політики, яка сприяє інвестиційним ініціативам на 

телекомунікаційному та інформаційному ринках; 

 
 

 
регулювання за законами і правилами, які є 

доступними, розумними і не дискримінаційними; 

 
 

 
взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами, 

зокрема Всесвітнім банком і регіональними банками 

розвитку для залучення приватного і державного капіталу. 

 

 45 

 
 Сприяння розвиткові конкуренції призводить до позитивних 

результатів: постійно впроваджуються нові інформаційні 

технології,користувачі маютьбільший вибір послуг і за нижчими 

цінами, постачальники послуг більш уважно ставляться до потреб клієнтів 

тощо. 
Держава повинна діяти наступним чином: 

 

 
збільшення конкуренції на місцевому, національному 

і міжнародному рівнях; 

 
оцінка заходів з лібералізації ринку і конкуренції в 

інших країнах; 

 
постійна робота по усуненню бар'єрів на шляху 

розвитку конкуренції; 

 
заохочення новачків на ринку через боротьбу з 

антиконкурентною поведінкою з боку фірм, які домінують 

на ринку. 
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ПП 46 
 

3) Створення умов для доступу усім постачальникам і користувачам до  
обладнання, мереж і мережевих послуг на недискримінаційній основі і за низьку  
ціну.  
В розрізі цього принципу держава повинна: 

 
підтримувати конкуренцію; 

 
збільшувати число інформаційних послуг, доступних  
споживачам; 

 
формувати глобальний інформаційний ринок, до якого могли  
б приєднатись всі інші держави; 

 
процес формування інформаційного ринку повинен  
відбуватися у тісній співпраці з приватним сектором; 

 
процес встановлення єдиних стандартів доступу до мереж  
повинен бути відкритим і відбуватися за участю великих груп  
зацікавлених виробників. 

 

 47 

 
 Оптимальне адміністративне і законодавче регулювання повинно: 

 
визначити цілі та задачі, які повинні регулюватися законом, 

включаючи підтримку конкуренції. Новачки повинні бути 

захищені від того, щоб домінуючі на ринку оператори заважали  
розвитку вільної конкуренції; 

 
бути досить гнучким, щоб дозволити впровадити нові послуги і 

технології без внесення додаткових поправок в законодавство; 

 
делегувати широкі повноваження органу державного 

регулювання, незалежному від національного оператора; 

 
забезпечити участь зацікавлених сторін у формуванні правил 

регулювання. Незалежно від прийнятої моделі регулювання в 

правилах повинні бути чітко визначені права діючих і нових  
операторів; 

 
підтримувати недискримінаційні принципи створення вільного 

ринкового доступу. 
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ПП 48 

 
5) Забезпечення загальнодоступності послуг –  
принцип, що виростає з чотирьох попередніх і  
вважається найважливішим. 

 
Поєднання:  
вільного доступу,  
гнучкого регулювання,  
конкуренції та  
приватних інвестицій  
неодмінно забезпечать вільний доступ до світової  
інформації кожного мешканця нашої планети. 

 
 
 
 
 

 

Форми державного регулювання процесів інформатизації 
в розвинених країнах 

ПП 49 
 

До форм державного регулювання процесів інформатизації відносять: 
 
1) Закони, що регулюють інформаційні відносини в суспільстві, розвиток інформації та 

телекомунікаційних технологій, комп’ютерне право. 
 
2) Правові рекомендаційні акти міжнародних організацій типу Ради Європи, або 
організацій економічного співробітництва та розвитку. Задача їх уніфікувати 
національні законодавства з урахуванням глобального характеру інформаційних 
технологій в сучасних телекомунікацій. 
 
 Національні програми інформатизації, або доповіді (у Франції, наприклад) в яких 

викладена стратегія і тактика інформатизації та комп’ютеризації країн з урахуванням 

необхідних ресурсів, оцінкою соціальних наслідків, економічних переваг. 
 
 Міжнародні проекти – спрямовані на спільне наукове та технологічне опрацювання 

найбільш перспективних напрямків в галузі інформаційних технологій, створення нових 

поколінь обчислювальної і телекомунікаційної техніки. 
 
 Ліцензування та сертифікація програмних продуктів, інформаційної техніки, мереж 

телекомунікацій, баз і банків даних, тощо. 
 
 Податкова та митна політика, що стимулює вкладання капіталу в інформаційний 

сектор економіки, захищає внутрішній ринок, або навпаки, створює конкурентне 

середовище. 
 

 Встановлення пріоритетів в галузі підготовки кадрів для потреб інформатизації. 
 

 Створення спеціальних урядових органів, що координують діяльність у сфері 

інформатизації, оцінюють відповідні проекти та розподіляють бюджетне фінансування. 
 
 Розробка та впровадження єдиних стандартів для інформаційної техніки та 

телекомунікацій. 
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ПП 50   

Можна виділити три основні  
напрямки законодавчої діяльності: 

1) напрямок пов’язаний з виданням актів, що регламентують процеси 

комп’ютеризації суспільства, зокрема виробництва високопродуктивної 

комп’ютерної техніки, створення комп’ютерних мереж і технологій, розвиток 

телекомунікацій, наукове забезпечення комп’ютеризації;  

2) напрямок пов’язаний з законодавчим 

3) напрямок пов’язаний з 
забезпеченням максимальної 

законодавчим забезпеченням прав та 
інформованості суспільства, 

законних інтересів громадян в 
необхідного для успішного 

умовах інформатизації суспільства. 
функціонування його структур;   

Як приклад можна навести конвенцію Ради 

Європи про захист персональних даних: 

основні напрямки з забезпечення безпеки  
директиву від 14.05.91 р. 

інформаційних систем, що запропоновані комітетом з 
про юридичний захист 

політики у галузі інформатики, комп’ютерів і 
 

 

комп’ютерних програм, 
комунікацій, організації економічного співтовариства і 

яку прийняла Рада ЄС. 
розвитку, і прийняті в 1992 р. 

 
  

 

 

12 . 2 . Інтернет- технології в бізнесі та 

сутність електронного бізнесу 
 

Функції теми 
Сучасні тенденції розвитку підприємницької сфери вимагають 

застосування агресивних методів ведення бізнесу, пошуку нових 
ефективних шляхів виживання на ринку. Забезпечення конкурен-
тоспроможності бізнесу можливе за допомогою застосування су-
часних інформаційних технологій , що сприяють осучасненню 
ве-дення ділової активності. Одним із видів інформаційних 
техно-логій, що безпосередньо є ефективним важелем у 
діяльності під-приємства, є Інтернет-технології.  

Надзвичайно широкі можливості для підприємницької діяль-
ності також відкриває електронне бізнес-перетворення головних 
бізнес-процесів за допомогою інтернет технологій. Прикладами є 
електронна комерція або торгівля (е-commerce або e-trade), в то-
му числі ті, що використовують мобільні засоби комунікації, еле-
ктронний консалтинг, електронне видавництво і т.п. 

 



445 



Навчальні цілі 
Після вивчення даної теми студенти будуть 
знати: 

суть і моделі електронного бізнесу; 
передумови розвитку електронного бізнесу;  
нові ролі на ринку електронного бізнесу; 
рівні інтеграції електронного бізнесу; 

стратегії поведінки фірми на ринку електронного бізнесу; 
уміти: 
виявляти переваги та недоліки, можливості та загрози веден- 

ня бізнесу в Інтернеті;  
класифікувати віртуальні підприємства; розробляти 

напрями розвитку електронної комерції. 
 

Організація заняття 
 

№ Час, 

Зміст 

Соціальна 

Засоби 
п/п хв форма   

     

1 
20 

Міні-лекція «Основні поняття та еко- Викладач ПП1-2, 
 номічні  передумови  розвитку  елект-  ІЛ 1 

  ронного бізнесу»   
     

2 
20 

Кейс-завдання. Студенти РЛ 1, 
   РЛПР 1     
     

3 
10 

Міні-лекція «Суть і моделі електронно- Викладач ІЛ 2-3, 
 го бізнесу»  ПП 3    
     

4 
10 

Дискусія «Рівні інтеграції та нові ролі Студенти ІЛ 4-5, 
 на ринку електронного бізнесу»  ПП 4    
     

5 
20 

Завдання «Віртуальні підприємства» Студенти РЛ 3 
 Підведення підсумків заняття   
    
     

 80    
     

 
Коментарі до організації заняття К1. Викладач дає основні 
положення теми в міні-лекції, засто- 

совуючи ПП1-2, ІЛ 1.  
К2. Студенти виконують «Кейс-завдання», РЛ 1. Обговорю-

ють результати, використовуючи РЛПР 1.  
К3. Міні-лекція «Суть та моделі електронного бізнесу» ІЛ 2-3, 

ПП 3.  
К4. Студентам пропонується для вивчення матеріал ІЛ 4-5, 

ПП 4, який вони мають використовувати для дискусії «Рівні інте-
грації та нові ролі на ринку електронного бізнесу».  

К5. Студенти виконують завдання «Віртуальні підприємства», 

РЛ 3. Підведення підсумків заняття. 
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Матеріали до заняття ПП 1. 

Інтернет-технології у бізнесі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІЛ 1. Технології Інтернету та їх використання в бізнесі 
 
 
 

 

Одним із найфундаментальніших чинників впли-
ву мережі Інтернет наекономіку є якісні зміни в умовах обміну 
інформацією між людьми. Інтернет даєбезпрецедентні можливо-
сті для співпраці, досліджень, комунікацій.  

Відзначається, що завдяки масовому використанню Інтернет-
технологій вдіяльності компаній у загальноекономічному середо-
вищі країни спостерігаються такі зміни:  

 формуються нові моделі ведення бізнесу (інформаційне 
партнерство); 

 починають використовуватися нові принципи управління 
бізнесом. 

Застосування Інтернет-технологій у внутрішньому просторі 
організацій, щоотримало назву «Інтранет», дозволяє їм підвищи- 
ти ефективність свого функціонування.  

При створенні нових мережевих форм організації, а також при 

модернізаціїіснуючих розробники, як правило, орієнтуються на такі 
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основні потенційніпереваги Інтернет-економічних відносин, що до-
зволяють одержати істотнуекономію на трансакційних витратах: 

 економія на переміщеннях; 
 створення єдиного внутрішньо фірмового інформаційного 

простору; 
 колективне формування інформаційних ресурсів; 
 внутрішньо фірмова координація. 
Структура ринку з використанням Інтернет-технологій роз-

ширюєкордони, створює нові ринки збуту та звичайно вимагає 
від виробника швидких реакцій на мінливі смаки своїх клієнтів.  

У недавньому минулому основним режимом використання Ін-
тернет був режим електронної пошти. Електронна пошта — це 
абсолютно необхідний засіб комунікації, однак у ряді важливих 
випадків (наприклад, при необхідності оперативного пошуку ін-
формації на серверах, підключених до мережі) воно не є достат-
нім: обмін інформацією відбувається занадто довго. У таких ви-
падках потрібне підключення в Інтернет у режимі On-Line. До 
недавнього часу таке підключення обходилося користувачам іс-
тотно дорожче, ніж підключення в режимі електронної пошти 
(витрачається більше телекомунікаційних ресурсів). Зараз у сві-
товому масштабі відбувається стрибкоподібний перехід на нові 
технології телекомунікацій, що супроводжується різким збіль-
шенням пропускної спроможності каналів і таким же різким 
зниженням вартості їх використання. Це вже призвело до того, 
що в США режим On-Line сьогодні є основним режимом викори-
стання Інтернет. Природно, це привертає бізнесменів (оператив-
ний доступ до інформації є очевидним вимогою бізнесу). 
 

ПП 2. Схема функціонування мережі Інтернет 
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РЛ1. Кейс-завдання  
У січні 2015 р. у компанії, що займається розробкою сайтів, 

інтернет-рекламою і просуванням, вирішили проаналізувати про-
дажі. Треба сказати, що в перебігу всього 2014 року компанія ак-
тивно працювала, ледь справляючись з потоком замовлень. Од-
нак отримані цифри не порадували. Всього якісних заявок на 
розробку сайту прийшло 1110 шт. Це приблизно 3—5 заявок у 
робочий день. Витрат на рекламу нема, холодних продажів нема, 
попит природний. Відповідно , можна оцінити сезонність. Її 
прак-тично нема. Приблизно 50 % клієнтів приходить за 
рекомендаці-єю, 20 % — через пошук, 20 % — по посиланнях з 
підвалів сайту, 10 % — статті та ін. Середній сумарний процент 
втрат на всіх етапах продажів — 70 %. Це багато. 70 % зусиль 
менеджера ви-трачається даремно. У кризу це недозволена 
розкіш. Як компанії знизити відсоток втрати клієнтів? 
 

РЛПР 1. Рішення кейсу  
1. Рекомендується спробувати прибрати капчу у формі замов-

лення.  
Деяких клієнтів може дратувати: «А ти не робот випадком, 

хлопець?», і на етапі заповнення анкети вони плюють і йдуть до 
людинолюбних конкурентів без капчі. Здається, що це дрібниця, 
але може дратувати і негативно впливати на настрій потенційно-
го замовника і на «обличчя фірми» в цілому.  

2. Замість фрази «Після отримання заявки ми надішлемо вам 
анкету, де попросимо вказати ваші уподобання щодо майбутньо-
го сайту і специфічні вимоги» напишіть «Після відправки заявки 
Ви будете через 1—3 секунди автоматично перенаправлені на 
анкету, заповнення якої займе у вас не більше 5 хв (або 7, або 9, 
або 11)». Люди поважають конкретність. Конкретність говорить 
про компетентність.  

3. Після відправки заявки на сторінці, де у Вас пишеться, що 
запит успішно відправлений і пропонується перейти за посилан-ням, 
можна замість посилання на анкету розмістити саму анкету, 
вказавши 1—2 причини, чому клієнту важливо її заповнити прямо 
зараз, і повторивши, що час заповнення займе енну кількість хви-
лин. Плюс зробити спливаючі за запитом вікна пояснень до кож-
ного пункту анкети, а для зовсім «далеких» можна і шаблонний 
приклад заповнення привести під анкетою. З метою збереження 
енергії наш мозок не любить зайвий раз напружуватися, і в перс-
пективі думання над анкетою потенційний клієнт може віддати 
перевагу варіант просто «злитися»: «так, іншим разом займуся». 
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4. У разі заповнення анкети протягом 15—30—60 хвилин з 
потенційним замовником повинен зв’язатися кваліфікований ме-
неджер і почати продавати ціну (я думаю, що на основі анкети 
оцінити вартість сайту можна приблизно за цей час). Ціну про-
дав, узяв зобов’язання, почав готувати КП. У разі, якщо анкета 
(після відправлення запиту) не заповнена протягом 10—15—30 
хвилин, дзвонить некваліфікований співробітник і з’ясовує, що і 
чому. Допомагає заповнити анкету.  

5. Як продавати ціну? Два варіанти : а) ціна продається на са-
мому сайті, на сторінці, де описуються послуги. Підказка: клієнта 
мало цікавить, що у нього буде «Модуль ручного і автоматизова-
ного формування метатегов», його цікавить, що він конкретно 
буде з цього отримувати в контексті свого бізнесу. Що дають ме-
татеги? Це підняття позицій у ТОП -10 пошуковика. 
Знаходження в ТОП-10 — це гарантований візит на сайт 
цільового відвідувача. Візит цільового відвідувача — це 
потенційна продаж і т.д.; б) ці-на продається кваліфікованим 
менеджером у телефонній розмові з клієнтом. Якщо менеджер не 
вміє продавати ціну — відправля-ємо на спеціалізований тренінг, 
де вчать прийомам подолання ці-нових заперечень чи замовляємо 
такий тренінг в одноденному корпоративному форматі для 
компанії. Упевнений, що грамотна продаж ціни на 50 % (або 
більше) допоможе скоротить втрати на етапі від КП до договору. 
 

ІЛ 2. Суть електронного бізнесу 
Електронний бізнес, це здійснення та автоматизація бізнес-

процесів, а також підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства за рахунок повсюдного застосування досягнень з області 
веб-технологій . 

В електронному бізнесі можна виділити чотири шари: 
 інтернет інфраструктура; 
 інтернет-послуги; 
 інформаційні посередники; 
 електронна комерція. 
Електронна комерція:  
найважливіша складова частина електронного 

бізнесу.Цевид бізнесу, при якому взаємодії (транзакції) між 
учасниками ко-мерційних угод відбуваються за допомогою 
інформаційних тех-нологій (електронні платежі, електронний 
цифровий підпис та ін.) або за допомогою Інтернет.  

У визначеннях спеціалістів компанії IBM «Електронний біз-

нес — це перетворення основних бізнес-процесів за допомогою 
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Інтернет-технологій ». Енциклопедія Інтернет-бізнесу дотриму-
ється трактовки, що електронний бізнес представляє собою будь-
яку ділову активність, що використовує глобальні інформаційні 
мережі для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків з метою 
отримання прибутку».  

На нашу думку, ці визначення відображають процеси, що від-
буваються в економіці лише з позиції розвитку та практичного 
застосування Інтернет. Безперечно, об’єднання національних, 
приватних і корпоративних мереж комп’ютерів суттєво вплинуло 
на процеси становлення електронного бізнесу. Проте, спроби ро-
зглядати питання Е-бізнесу загалом, або електронного маркетин-
гу зокрема, як сукупність методів , що пропонуються мережею 
для вирішення певного кола задач, не можна вважати перспекти-
вними. Це пояснюється тим, що індивідуальні властивості техні-
чних систем не дозволяють змалювати об’єктивну картину еко-
номічних процесів. 
 

ПП 3. — Візуалізація Бізнес-моделі та її елементів 
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ІЛ 3. Моделі електронного бізнесу  
У галузі електронного бізнесу, орієнтованого на бізнес-парт-

нера, досить чітко позначилися такі бізнес-моделі:  
— електронне управління закупівлями (у тому числі з викори-

станням електронних каталогів);  
— електронні аукціони; 
— електронні біржі; 
— портали. 
Слід зазначити, що границі названих моделей досить розмиті, 

так що можливо й досить широко представлені в конкретній під-
приємницькій практиці конкретні рішення, що включають риси 
кількох основних бізнес-моделей.  

При створенні електронних торговельних площадок викорис-
товуються різні технології організації взаємодії між продавцями 
й покупцями. Це можуть бути технології з фіксованими цінами, 
типові для продажів по електронних каталогах, або системи ди-
намічного ціноутворення, характерні для аукціонної й біржової 
торгівлі.  

Технологія торгівлі по каталогах або агрегаторах даних кон-
центрує продавців і покупців в одному місці. Вона є найкращою 
для галузей, що характеризуються сильною фрагментацією про-
давців і покупців, які часто здійснюють операції з відносно недо-
рогими товарами. При цьому не має смислу узгоджувати ціни, і 
вони фіксуються продавцями. Технологія торгівлі по каталогах 
також добре працює, якщо більшість продажів здійснюється ві- 
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домими постачальниками та за певними правилами, а покупцеві 
для вибору продавця необхідно ознайомитися із пропозиціями 
великої кількості дрібних постачальників. І, нарешті, ця техноло-
гія добре працює на ринках, де попит досить передбачуваний, а 
ціни змінюються рідко.  

Аукціонна технологія забезпечує просторове зведення про-
давців і покупців. Вона добре працює у випадках, коли нестанда-
ртні, єдині у своєму роді або швидкопсувні товари або послуги 
продаються або купуються компаніями, які мають різні підходи 
до визначення вартості товару. У цю групу попадають рідкісні 
предмети, капітальне обладнання, товари, що були у вживанні, 
складські залишки й тому подібні продукти.  

Біржова технологія забезпечує часове узгодження попиту та 
пропозиції. Така технологія вимагає створення механізмів узго-
дження попиту-пропозиції в реальному часі, визначення ринко-
вої ціни, а також процесу реєстрації і здійснення операцій. Ця 
технологія є найкращою для стандартизованої продукції, що має 
кілька характеристик, що легко стандартизуються. Біржова тех-
нологія приваблива для ринків, де попит і ціни нестабільні. Во-на 
дозволяє учасникам ринку управляти надлишками або піками 
попиту. 
 

ІЛ 4. Компоненти бізнес-рішень у сфері електронного біз-
несу 

Одна з головних вимог, пропонованих до побудови сучасного 
бізнес-рішення у сфері електронного бізнесу , — економічно ефе-
ктивна й швидка реалізація ідеї в конкретне рішення, що сприяє 
вдосконалюванню процесу формування ланцюжків доданої вар-
тості для товару або послуги 

Для успішної реалізації проекту електронного бізнесу необ- 
хідно одержати конкретні відповіді на такі ключові питання: 

 Для якого кола користувачів будується бізнес-рішення? 
 Який зміст пропонованого рішення і його основні функції? 
 Які процеси та інструменти (інфраструктура, програмно- 

апаратні комплекси й т.д.) забезпечують функціонування і під-
тримку необхідного рівня характеристик пропонованого рі-
шення? 
 

ІЛ 5. Рівні інтеграції електронного бізнесу 
Освоєння Інтернету як платформи ведення електронного бі-

знесу завжди починається з етапу позначення власної присут-
ності в кіберпросторі. На першому етапі організація створює 
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набір інформаційних сторінок з даними, що характеризують 

напрямки діяльності організації: відомості про товари й послу-ги, 
контактні адреси й телефони й т.п. Іноді з такою сторінкою може 
бути пов’ язана деяка внутрішня база даних організації 
(наприклад, цін на товари), причому зміни в базі даних приво-
дять до відновлення вмісту інформаційних сторінок. На дано-му 
етапі Інтернет використовується як додатковий рекламний канал 
і весь інформаційний потік спрямований назовні органі-зації.  

На наступному етапі розробляються і впроваджуються рішен-
ня, що забезпечують проведення через Інтернет окремих опера-
цій економічної діяльності організації: оформлення замовлень, 
укладання договорів, розрахунки з постачальниками й покупця-
ми і т.п. Кожний додаток працює як автономна структура і має 
власний інтерфейс із інформаційними Ресурсами організації. 
Економічна доцільність кожного рішення стає усе явнішою, на-
копичений досвід і підготовка персоналу в галузі забезпечення 
безпечного ведення бізнесу в кіберпросторі вселяють певний оп-
тимізм у керівництво.  

Вступ в етап реальної інтеграції приводить до наскрізної ко-
ординації всіх бізнес-процесів. Інтеграція відбувається на основі 
єдиного інформаційного сервера організації, що інтегрували ін-
формацію із всіх попередніх баз даних, і дозволяє координувати 
роботи зі зниження витрат при формуванні ланцюжків доданої 
вартості й підвищенню ефективності при здійсненні зовнішніх і 
внутрішніх операцій.  

На наступному етапі здійснюється інтеграція усіх фірм, що 
беруть участь у виробництві товарів і послуг у деякому секторі 
ринку. Інтеграція відбувається на основі створення єдиного інфо-
рмаційного середовища для управління процесом виробництва, 
системою договорів і взаєморозрахунків. Формується єдиний кі-
берпростір електронного ринку.  

У викладеній схемі розвитку рівнів інтеграції електронного бі-
знесу кожний наступний етап розвитку формується як логічний 
розвиток попереднього етапу.  

Еволюція бізнес-додатків у ході інтеграційних процесів елек-
тронного бізнесу може бути представлена такою послідовністю 
етапів:  

— інструменти серверної інтеграції, програмні інструменти 
для аналізу продуктивності, прикладні програми для робочих 
груп, внутріфірмові додатки, організовані на основі технологій 
Інтернету, комп’ютеризоване навчання; 
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— клієнтські додатки для груп по інтересах, галузеві вертика-
льні й галузеві горизонтальні додатки; 

— електронні торговельні системи, прикладні програми елек-
тронного бізнесу, програмні засоби, що забезпечують діяльність 
віртуальної компанії;  

— управління процесами складання контрактів для організа-
ції, глобальний пошук товарів і послуг, національні й глобальна 
інформаційні інфраструктури. 

Еволюція технологій управління інформацією у ході інтег- 
раційних процесів електронного бізнесу може бути представлена 
послідовністю таких етапів:  

— пересилання файлів, внутрішня електронна пошта, елект-
ронний обмін даними усередині організації; 

— універсальний інтерфейс обміну повідомленнями, бази да-
них економічних співтовариств, технології обміну даними між 
робочими групами співтовариств;  

— організація сховищ даних великого обсягу й технології ви-
тягу аналітичної інформації зі сховищ даних, управління бізнес-
правилами обробки транзакцій на основі сховищ знань, інтелек-
туальні пошукові машини;  

— управління процесами електронної торгівлі усередині 
країни, управління інформаційним супроводом імпорту й екс-  
порту, управління діяльністю міждержавних торговельних со-
юзів. 

Еволюція процесів управління електронним документообі-  
гом у ході інтеграційних процесів електронного бізнесу може бу-
ти представлена приблизно такими етапами:  

— виставляння рахунків по попередньо розроблених шабло-
нах, складання внутрішньої звітності на підставі автоматизовано-
го аналізу інформаційних потоків, виставляння рахунків по заве-
ршених угодах, система супроводу внутрішніх звітів;  

— виставляння рахунків, процес формування яких управля-
ється клієнтом, підтримка онлайнових платежів і електронних 
переказів коштів;  

— автоматизація ведення місцевого й регіонального оподат-
ковування, банківські послуги державного рівня, аналіз тенден-
цій в електронному бізнесі; 

— транснаціональні платежі, митна й акцизна звітність, між-
народна банківська діяльність. 

Еволюція технологій забезпечення безпеки в ході інтегра- 
ційних процесів електронного бізнесу представляється такою по-

слідовністю етапів: 
 
455 



— служби сертифікації технологій забезпечення безпеки, під-
тримка внутрішніх процедур аутентифікації, внутрішній аудит 
систем електронного бізнесу, організація технологій шифрування 
 управління ключами захисту; 

— організація інфраструктури загальнодоступних ключів, 
електронний цифровий підпис, технології єдиного підтвердження 
дійсності, формування довірених інфраструктур, технології вияв-
лення вторгнень і ліквідації їхніх наслідків;  

— послуги довірених сторонніх організацій, інтеграція фінан-
сових систем, глобальний моніторинг безпеки. 

Еволюція комунікаційних технологій, що впливає на розви-  
ток інтеграційних процесів електронного бізнесу, може бути 
представлена такою послідовністю етапів:  

— локальна мережа організації, організація взаємодії підроз-
ділів організації на технологіях Інтернет/інтранет, односпрямо-
ваний вихід в Інтернет, єдина довідкова служба;  

— каталоги співтовариств організацій — партнерів електрон-
ного бізнесу, реєстраційні технології й служби підтримки, що уз-
годять технології екстранета, електронна пошта масштабу спів-
товариства, телекомунікаційні служби, що забезпечують 
узгодження протоколів;  

— загальнонаціональні мережі,  що підтримують виходи на 
глобальні мережі, системи підтримки державних баз даних, гло-
бальна підтримка мультимедіатрафіка: телеконференції, мульти-
медіапрезентації, інтернет-телефонія.  

На закінчення сформулюємо основні задачі, що стоять перед 
організацією, що виходить на рівень електронного бізнесу: 

 підвищення ефективності організаційної структури; 
 перетворення інформаційних ресурсів організації у засіб 

досягнення комерційних цілей; 
 підтримка впровадження інформаційних технологій у всі 

сфери бізнес-діяльності; 
 удосконалювання технологій управління, що базуються на 

електронному документообігу.  
Фахівці консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers ви-

діляють чотири етапи процесу інтеграції компанії в нову еконо-
міку.  

На першому етапі компанія використовує Інтернет тільки як 
додатковий маркетинговий канал. Звичайно створюються інфор-
маційний сервер і база даних клієнтів. Ніяких принципових змін 
ні в стратегії, ні в структурі компанії на цій стадії ще не відбува-
ється. 
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На другому етапі Інтернет стає вже інструментом бізнесу, 
зв’язуючи бізнес-процеси трьох ключових фігур ринку: постача-
льника, самої компанії і споживача. Створюється єдиний елект-
ронний ланцюжок поставок, у якому споживач може управляти 
складом свого постачальника, формуючи замовлення на виробни-
цтво. На цьому етапі починається використання технологій Інте-
рнету, що забезпечують взаємодію бізнес-партнерів — єдиний 
для постачальника, виробника та споживача ланцюжок управлін-
ня виробничими процесами різко знижує витрати на взаємодію, а 
це, у свою чергу, приводить до скорочення загальних витрат на 
виробництво.  

На третьому етапі відбувається трансформація компанії, ко-
ли частина бізнес-процесів повністю автоматизована, а інші си-
льно спрощуються або взагалі скасовуються. Керівництво визна-
чає основні й неосновні функції компанії. По неосновних 
процесах приймається рішення про доцільність передачі їх на ау-
тсорсинг компаніям, що спеціалізуються в цій області. Аналітики 
компанії PricewaterhouseCoopers виділили тільки три основні бі-
знес-функції, які компанія ніколи не повинна віддавати: розробка 
продукту, продажі (пряме спілкування із клієнтами) і обслугову-
вання клієнтів. Зрештою відбувається перехід від моделі компа-
нії, якій належать всі основні функції, до віртуальної компанії, 
що безпосередньо займається тільки стратегічними питаннями 
взаємин із клієнтами й розвитком продукту.  

Якщо для традиційних компаній природним шляхом є пос-
лідовне проходження всіх трьох етапів інтеграції, то багато 
створюваних компаній, що з самого початку орієнтовані на ви-
користання електронного бізнесу, відразу попадають на третій 
етап.  

Нарешті, четвертий етап означає створення дійсно віртуа-
льної компанії, зникнення компанії в традиційному розумінні 
цього слова. Оскільки в новій економіці різко знижуються бар 
’єри входу на ринки й усе, що потрібно для включення в біз-нес 
нового напрямку, це розкручений бренд , технологія вироб-
ництва продукту або послуги й клієнтська база, то навіть не 
компанії, а їхні підрозділи, відповідальні за відповідні напрям-ки, 
будуть з’єдну-ватися в ланцюжки додавання вартості. Нові 
технології приведуть до поширення схеми, при якій конфігура-
цію продукту формує не виробник, а замовник. Розміщення за-
мовлення буде автоматично запускати виробництво товару в 
потрібній конфігурації. 

 

 

457 



ПП 4. Стратегії поведінки фірми на ринку електронного бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нові ролі на ринку електронного бізнесу 
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РЛ3. Віртуальні підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка завдання 
 Які існують передумови створення віртуальних організа- 

цій? 
 Поясніть різницю між поняттями «електронна комерція» та 

«електронний бізнес». 
 Назвіть переваги та недоліки віртуальних підприємств. 
 Дайте визначення віртуальної організації. 
 Прокласифікуйте віртуальні організації. 
 Які основні технології використовуються при створенні ві-

ртуальних організацій? 
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