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ВСТУП  
 

Навчальна дисципліна «Введення у спеціальність» є однією з базових 

курсів при підготовки фахівців – економістів у вищих навчальних закладах. 

Метою вивчення дисципліни за напрямом підготовки «Економіка 

підприємства» виступає формування у студентів загальних уявлень про 

економіку підприємства, розуміння необхідності оволодіння знаннями, які 

повинен мати економіст для фахової роботи за певним рівнем кваліфікації. 

Основною метою економічної освіти можна вважати формування 

економічного мислення, а її результатом – економічно обґрунтовану практичну 

діяльність. Але якщо теоретично формулювати цю мету дуже просто, то її 

практична реалізація створює неабиякі проблеми. 

Необхідність підвищення рівня економічної освіти в Україні потребує 

розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін на засадах 

національної концепції економічної освіти.  

Досягнення мети й вирішенню завдань курсу «Введення у спеціальність» 

підпорядкована логіка його викладання, яка наведена у навчально-тематичному 

плані. Програмні теми дисципліни є обов`язковими для вивчення кожним 

студентом напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» незалежно 

від форми навчання. 
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ТЕМА 1  ЕКОНОМІКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

1.1 Аспекти трактування категорії «економіка». 
1.2 Необхідність економічної діяльності людини. 
 

1.1 Аспекти трактування категорії «економіка» 
 

Еконо/міка – це теорія управління господарством, суспільними 
господарськими системами різних розмірів (від домогосподарства до 
загальнолюдського глобального господарства планети Земля), різних видів 
(натуральне і грошове) і різних епох. Суспільна наука, що вивчає ефективне 
використання обмежених ресурсів, розглядає питання організації та управління 
виробництва, розподілу, обміну, збуту й споживання товарів та послуг. 

Термін походить від давньогрецького слова οίκονοµία (ойкономія, 
«управління домогосподарством») від οίκος (ойкос, «дім») + νόµος (номос, 
«звичай» чи «право»). Запропонував цей термін Ксенофонт (прибл. чення науки 
про господарство, управління домом і майном. Аристотель (384-322 р.р. 
до н. е.) науку про багатство поділив на економіку (виробництво благ для 
задоволення потреб людей) і хремастику (грец. сhrema – майно, володіння; 
мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення багатства). 
Терміном «економіка» він позначав організацію господарства в маєтку 
рабовласника. У 1615 р. французький економіст Антуан де Монкрет’єн (прибл. 
1575-1621 р.р.) увів у науковий обіг термін «політична економія» (грец. 
politicos – державний, суспільний), який означає «мистецтво державного 
управління господарством». Цей термін був найуживанішим до початку XX ст. 
У 1890 після виходу в світ праці «Економікс» англійського економіста 
Альфреда Маршалла (1842-1924 р.р.) його став витісняти термін «економікс». 

Можна виділити такі аспекти щодо змісту категорії «економіка»: 
– економіка як господарська діяльність людей; 
– економіка як сукупність галузей; 
– економіка як наука. 
 
 

1.2 Необхідність та сутність господарської діяльності людини 
 

Під поняттям «потреби» будемо розуміти – мотив людини, що спонукає 
її до діяльності. Визначними з поміж них є економічні потреби. Людина 
повинна задовольнити насамперед такі найелементарніші потреби (в їжі, одязі, 
житлі), на цій основі можуть бути задоволені й культурні, духовні та ін. 
Потреби зароджуються у формі об’єктивної мети, конкретної цілі людини. 

Економічні потреби – це ідеальний внутрішній мотив людини, що 
спонукає її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту 
та добробуту членів своєї сім’ ї. 

Економічні потреби тісно пов’язані з виробництвом, обміном, 
споживанням. Необхідність задоволення економічних потреб спонукає 
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виробництво створювати необхідні життєві блага. У свою чергу, виробництво, 
створюючи нові товари і послуги, стимулює розвиток потреб людини. 
Задоволення економічних потреб здійснюється в процесі споживання. 

За ступенем задоволення розрізняють: 
– абсолютні економічні потреби – це максимально можливий обсяг 

виробництва матеріальних благ і послуг за найбільш сприятливих умов, які 
могли б бути спожиті суспільством; 

– дійсні економічні потреби – це ті, які задовольняються при 
оптимальних розмірах виробництвах, у даному разі при значному 
недовантажені виробничих потужностей та армії безробітних; 

– фактичні економічні потреби – виступають у формі задоволеного 
платоспроможного попиту. Вони визначаються співвідношеннями цін на 
предмети споживання і грошових доходів населення. 

Розрізняють також: 
– фізіологічні потреби – основні потреби у товарах і послугах, без яких 

неможливе існування людини; 
– соціальні потреби – потреби у здобутті освіти, медичних послуг, 

соціальному страхуванні, вихованні дітей; 
– духовні потреби – потреби людини у відвідуванні кіно, театру, розвитку 

особистості. Розвиток та задоволення потреб у кінцевому підсумку залежить 
від ступеня зрілості економічної системи. 

Економічні потреби можна згрупувати навколо потреб: 
– людини-працівника – народжуються у виробництві і пов’язані з 

процесом праці, з можливістю працювати тобто потреби у якісному 
вдосконаленні умов праці (санітарно-гігієнічні умови, фізична безпека тощо); 

– людини-власника – це потреби в отриманні гідної для сучасного 
суспільства величини зарплати, у привласненні частини прибутку через 
механізм володіння акціями підприємства тощо, а також у володінні товарами 
тривалого користування. 

Економічні інтереси – це усвідомленні економічні потреби окремих 
людей, соціальних верств, груп та класів. Економічні інтереси – знаходять свій 
вияв у поставлених цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення. 

Економічні інтереси більшості сучасних працівників спрямовані на 
отримання предметів споживання та послуг, а інтереси власників засобів 
виробництва – на збільшення різних видів власності (папери, метал, майно). 
Тому засобом реалізації економічних інтересів працівників є отримання 
заробітної плати, а власників засобів виробництва – привласнення прибутків. 

Навіщо потрібна економічна діяльність? 
У широкому розумінні економіка – це сукупність методів створення умов 

для виживання і прогресу людства. Звідси можна сказати, що економічна 
діяльність – це всі види господарської діяльності людей, спрямовані для 
задоволення їхніх потреб і забезпечення матеріальних умов життя. При цьому 
вибирати способи задоволення потреб необхідно, зважаючи на обмеженість 
ресурсів. Суспільна наука економіка описує, як люди роблять цей вибір. 
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Економічна діяльність необхідна для того, щоб перетворювати ресурси в 
потрібні для людини економічні блага – товари і послуги, що задовольняють ту 
чи іншу потребу людини і наявні в розпорядженні суспільства в обмеженій 
кількості. Схематично процес перетворення об'єктів природи в предмети 
споживання можна представити так: 

 

РЕСУРСИ – ВИРОБНИЦТВО – РОЗПОДІЛ – СПОЖИВАННЯ 
 

Власне економічна діяльність включає виробництво і розподіл. Ці дві 
складові нерозривно зв'язані, тому що вироблені блага можуть дати корисний 
результат у тому випадку, коди вони дійшли до споживача. 

Різноманітні відносини, що складаються в процесі виробництва і 
розподілу матеріальних благ охоплюються поняттям «економічна сфера 
суспільства» (згадайте, які ще виділяють сфери суспільства, як вони пов'язані з 
економікою). 

Успіх вирішення головної проблеми економіки – визначення найбільш 
ефективних способів використання обмежених ресурсів – багато в чому 
залежить від правил, принципів організації діяльності. Так, уже не одне 
сторіччя світом економіки керує один з основних принципів – принцип 
раціональності, що дозволяє вибрати рішення, засновані на прагненні одержати 
найбільші економічні результати з мінімально можливими витратами всіх 
необхідних для цього ресурсів. 

Для виміру економічної діяльності використовуються різні економічні 
величини і показники, що характеризують стан, властивості, якість економіки, 
її об'єктів, економічних процесів. Ці величини дозволяють дізнатися, як ідуть 
процеси виробництва, розподілу, споживання, які їх результати. 

Таким чином, наявність потреб людини  породила необхідність 
економічної діяльності з метою їх задоволення. 

За класифікацією Маслоу виділять такі рівні потреб людини:  
– фізіологічні  (їжа, вода, житло, одяг, відтворення  роду);   
– захист (від ворогів, злиднів та недугів); 
– соціальні потреби (в дружбі, спілкуванні з людьми за інтересами); 
– повага до себе оточуючих та самоповага;  
– самоствердження та самореалізація. 
Будь-яка робота людей з виготовлення необхідних для життя продуктів та 

предметів, їх транспортуванню та продажу – це господарська або економічна 
діяльність. 

Економічна діяльність – це всі види діяльності людей, що забезпечують 
їх матеріальними умовами для життя. 

За допомогою економічних механізмів поєднуються зусилля людей з 
метою покращення свого благоустрою. 
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Тема 2 ЕКОНОМІКА ЯК СУКУПНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ  
ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ 

 

2.1 Поняття про господарство країни. 
2.2 Основні риси галузевої структури економіки країни. 
2.3 Основні типи економіки країн. 

 

2.1 Поняття про господарство країни 
 

Господарство – це сукупність природних, інтелектуально-професійних і 
створених людиною засобів, які зайняті у виробництві товарів і надання різного 
виду послуг з метою створення умов і засобів життя.  

Економіка України – це сукупність територіально взаємозв’язаних 
галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери.  

Господарство України носить багатогалузевий характер, для нього 
характерне сполучення крупного потенціалу промисловості та сільського 
господарства з добре розвинутими всіма видами транспорту, а також 
комплексом галузей невиробничої сфери, у тому числі з природно-
рекреаційним комплексом.  

Перше місце в матеріальній сфері виробництва належить промисловості 
(71% валового продукту України). Частка зайнятих у цій сфері постійно 
знижується. Така структура народного господарства є недосконалою. 

До основних факторів формування господарства України слід віднести: 
– високу господарську освоєнність території; 
– різноманітний природо-ресурсний потенціал; 
– значний трудовий потенціал; 
– історичні особливості розвитку. 

 

2.2 Основні риси галузевої структури економіки країни 
 

Економіка України – складна економічна система, яка має територіальну і 
галузеву структуру. 

Галузева структура народного господарства – це склад, співвідношення 
та зв’язки між окремими галузями країни (поділ її господарства на окремі 
галузі). 

Територіальна структура народного господарства – це склад і 
співвідношення виробництв, особливості їх розміщення в різних частинах 
країни і зв’язки між ними. 

Господарська галузь – це сукупність підприємств і установ з одним 
органом управління. Групування підприємств за галузями здійснюється 
виходячи з призначення вироблюваної продукції, характеру технологічного 
процесу або подібності використовуваної сировини. Класифікаційною 
одиницею є підприємство з самостійним балансом. Кожне окреме підприємство 
належить тільки до однієї галузі. 

Розглядаючи структуру народного господарства України, можна 
відмітити, що головними компонентами є виробнича і невиробнича сфери, 
кожна з них виконує власні функції, грубо кажучи перша виробляє товари, 
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друга – послуги для забезпечення потреб держави. В Україні переважає 
виробнича сфера та існує тенденція до збільшення питомої ваги невиробничої. 
Велика перевага виробничих галузей над невиробничими свідчить про низьку 
ефективність використання основних виробничих фондів та дуже низьку 
продуктивність праці, що вимагає зосередження тут значної кількості трудових 
ресурсів.  

Виробнича сфера – сфера матеріального виробництва, у середовищі якої 
здійснюється виробництво матеріальних благ з участю інфраструктури, що 
обслуговує це виробництво. Її формують галузі промисловості, сільське 
господарство, лісове господарство, транспорт, матеріально-технічне 
постачання, заготівля і збут тощо.  

Галузь промисловості – це сукупність підприємств, що виділяються на 
основі єдності економічного призначення їх продукції, однорідності сировини і 
матеріалів, що споживаються, спільності технологічних процесів, своєрідності 
професійного складу тощо. 

Невиробнича сфера – сукупність галузей народного господарства та видів 
діяльності людей, що надають необхідні послуги суспільству та безпосередньо 
не пов'язані зі створенням матеріальних благ. У невиробничій сфері виділяють: 
апарат органів державного та громадського управління; охорона здоров’я, 
спорт, соціальне забезпечення; освіта, культура, наука, мистецтво; сфера 
фінансів, кредитування, страхування. 

Міжгалузеві-виробничі комплекси – це сукупність декількох галузей, які 
виробляють взаємозамінну продукцію або послідовно переробляють певну 
вихідну сировину, включаючи її добування (лісовиробничий, агропромисловий, 
будівельний), або ж розв’язують важливу загальнодержавну економічну, 
соціальну чи іншу проблему (військово-промисловий, рекреаційний, 
продовольчий комплекси).  

Основною формою просторової організації об’єктів галузей народного 
господарства України виступають територіально-виробничі комплекси, які є 
прогресивною формою регіональної організації матеріального виробництва, 
сфери обслуговування населення, його розселення і виступають у вигляді 
взаємопов’язаного поєднання на різноманітних регіональних рівнях об’єктів 
господарської діяльності.  

Найбільшими територіально-виробничими комплексами в Україні є: 
– Донбаський, основу якого складають промислові вузли: Донецько-

Макіївський, Маріупольський, Стахановський, Горлівсько-Єнакіївський, 
Краматорсько-Слов’янський, Лисичансько-Рубіжанський, Луганський. Даний 
ТВК спеціалізується на галузях важкої індустрії (енергетиці, металургії, 
важкому машинобудуванні, хімічній промисловості), а також АПК; 

– Придніпровський (Дніпропетровсько-Дніпродзержинський, Запорізький, 
Криворізький та ін.); 

– Причорноморський (Одеський, Миколаївський, Херсонський, 
Керченський, Сімферопольський); 

– Прикарпатський (Івано-Франківський, Чернівецький,  
Дрогобицько-Бориславський, Стрийський). 



 
10 

2.3 Основні типи економіки країн 
 

Головною метою функціонування економіки країни є максимальне 
задоволення людських потреб. Для любого суспільства існує протиріччя між 
безмежними потребами та обмеженими ресурсами. Це протиріччя 
конкретизується в трьох головних економічних питаннях функціонування 
економіки країни: 

– що виробляти, 
– як виробляти, 
– як розподіляти.  
Спосіб вирішення цих питань визначає тип економічної системи. 
Окремі економічні системи відрізняються між собою формами власності 

на засоби виробництва та механізмами регулювання економіки. За цими 
ознаками економічні системи поділяють на три типи: ринкова економіка 
(чистий ринок), командно-адміністративна економіка (планова економіка), 
змішана економіка. Проміжним варіантом економічної системи є перехідна 
економіка. 

 
 

Тема 3 ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 
  

3.1 Предмет та функції економічної науки. 
3.2 Класифікація економічних наук. 
 

3.1 Предмет та функції економічної науки 
 

Економічна наука розробляється і розвивається економістами, що 
сповідають різноманітні ідеології та концепції, через таке велике розмаїття 
виникає складність визначення її предмету. Найзагальнішим є таке: економіка – 
це наука про господарювання. 

Прикладна економіка вивчає можливості застосування законів, теорій, 
пропозицій, розроблених економічною теорією безпосередньо для 
функціонування окремих елементів економічних систем. Ще в IV столітті 
до н. е. Ксенофонт написав твір під назвою «Домашнє господарство» (др.-грец. 
«Οίκονοµικός»), перекладене Цицероном на латину як лат. «оeconomicus». 
Загальне визнання термін отримав після того як був ужитий у заголовку праці 
Джона Стюарта Мілля. Як самостійна наука економіка виділилася в XVIII 
столітті з виходом у світ книги Адама Сміта «Дослідження про природу і 
причини багатства народів» (поширена назва «Багатство народів») в 1776 р. 
Однак за зауваженням Йозефа Шумпетера, внутрішню логіку економічних 
явищ розуміли і до Адама Сміта, але на інтуїтивному, переднауковому рівні. 

Економічна наука виконує наступний ряд функцій: 
– пізнавальна; 
– практична; 
– прогностична; 
– світоглядна; 
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– методологічна; 
– ідеологічна; 
– критична; 
– теоретична. 
 

3.2 Класифікація економічних наук 
 

Частіше всього економіку поділяють на мікроекономіку (мала економіка) 
яка ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сім'ї та 
макроекономіку (велика економіка) яка вивчає країни, великі інтернаціональні 
об'єднання та світ в цілому.  

Макроекономіка – це наука, що вивчає закономірності функціонування 
національної економіки, тобто функціонування економіки країни в цілому (або 
її частини, галузі), такі загальні процеси і явища як інфляція, безробіття, 
бюджетний дефіцит, економічне зростання, державне регулювання тощо. 
Макроекономіка оперує такими поняттями як ВВП, ВНП, сукупний попит, 
сукупна пропозиція, платіжний баланс, грошові ринки, товарів і праці, 
використовуючи агреговані показники. Вперше термін використаний в 1933 р. 

Об'єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою 
сукупність економічних суб'єктів, діяльність яких спирається на історично 
визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання 
економічної діяльності.  

Суб'єктами макроекономіки є: держава, підприємства, домогосподарства. 
Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування 
економіки, який являє собою сукупність зв'язків між окремими 
макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка повинна, з одного 
боку, визначати систему функцій, які відтворюють причинно-наслідкові зв'язки 
в економіці; з іншого – розкривати можливості людей впливати на причини з 
метою корегування тих наслідків, які вони викликають в економіці. Отже, 
макроекономіка виконує як пізнавальну так і прикладну функцію. 
Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають позитивною, а 
макроекономіку, що виконує прикладну функцію – нормативною. 

Суб'єкти макроекономіки: 
1) сектор домашніх господарств; 
2) підприємницький сектор; 
3) держава (встановлює інституційні зв`язки); 
4) зовнішній економічний сектор. 
Мікроекономіка вивчає діяльність фірм, домогосподарств. 
Предмети мікроекономіки: 
– дослідження поведінки підприємств та домогосподарств як окремих 

господарських одиниць, які розв'язують проблеми взаємодії попиту і 
пропозиції, ціноутворення, формування витрат виробництва; 

– дослідження впливу держави на діяльність підприємств; 
– вивчення економічної кон'юнктури та її впливу на ринки; 
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– дослідження потреб та інтересів споживачів, корисності споживчих 
благ, споживчої поведінки і т.д. 

Суб'єктами мікроекономіки виступають домашнє господарство, фірма. 
В економічній науці використовуються стандартні методи діалектики і 

логіки. До загальнонаукових методів дослідження економічних процесів 
ставляться такі методи, як: аналіз і синтез; індукція і дедукція; метод наукової 
абстракції 

 
 

Тема 4 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАВДАННЯ  
ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ 

  
4.1 Предмет економіки підприємства. 
4.2 Ресурси підприємства та їх класифікація. 
 

4.1 Предмет економіки підприємства 
 

Економіка охоплює всі без винятку сфери життя людини, які пов`язані з 
задоволенням її фізіологічних і духовних потреб. Для того, щоб підтримувати 
необхідний життєвий рівень, людині необхідні певні матеріальні блага, які 
створюються на підприємствах різних галузей. Основною ланкою економічної 
системи країни, де безпосередньо виробляються товари чи надаються послуги 
населенню та суспільству в цілому, є економіка підприємства (фірми, 
організації). Тому знання економіки підприємства – це необхідна умова 
розуміння сутності соціально-економічних процесів і вміння вирішувати будь-
які господарські задачі на рівні первинної ланки національної економіки. 

Стан економіки підприємства стає головним фактором, який визначає 
результати його діяльності. Кількісні і якісні параметри економічного стану 
визначають місце підприємства на ринку і здатність функціонувати в 
економічному просторі. Будь-яке підприємство не існує саме по собі, а 
пов'язане з економікою в цілому, з одного боку, через ринок виробничих 
факторів, а з іншого через ринок збута, тому й економіка підприємства повинна 
досліджувати відносини окремих підприємств із іншими господарськими 
одиницями, з ринком. При цьому вона розглядає господарський процес, як у 
цілому, так і з погляду інтересів окремого підприємства. 

Об’єктом вивчення дисципліни  є підприємство. 
Предмет вивчення дисципліни – форми і методи господарювання 

підприємства; способи раціонального поєднання і ефективного використання 
всіх видів ресурсів на рівні підприємства з метою отримання прибутку як 
результату задоволення суспільних потреб. 

Мета вивчення економіки підприємства: формування здатностей 
самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 
економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на 
рівні підприємств. 
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Завдання вивчення економіки підприємства: вивчення господарських 
процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; 
закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та 
практики управління підприємствами; набуття практичних навичок у прийнятті 
науково-обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової 
економіки. 
 

4.2 Ресурси підприємства та їх класифікація 
 

Для здійснення виробничої діяльності підприємства повинні мати певну 
кількість господарських активів. 

Активи (від лат. activus – діяльний, активний) – це ресурси, отримані 
підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 
приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому. Вони поділяються за 
багатьма класифікаційними ознаками. 

За функціональною участю в процесі діяльності господарські засоби 
(ресурси) підприємства поділяються на необоротні й оборотні активи. 

Необоротні активи – це сукупність майнових цінностей, які багаторазово 
беруть участь у процесі господарської діяльності підприємства. Як правило, до 
них належать засоби тривалістю використання більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). До необоротних господарських 
засобів підприємства належать: основні засоби, капітальні інвестиції, інші 
необоротні матеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 
довгострокова дебіторська заборгованість, довгострокові біологічні активи, 
інші необоротні активи.  

До необоротних активів належать: 
– основні засоби – це матеріальні активи, які функціонують у натуральній 

формі як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері 
протягом тривалого часу (більше одного року); 

– нематеріальні активи – необоротні довгострокові активи, які не мають 
матеріальної форми, але мають вартість і можуть приносити підприємству 
дохід. До них належать вартість придбаних підприємством прав на 
користування природними ресурсами, промисловими зразками, товарними 
знаками, об`єктами промислової інтелектуальної власності (патентами, 
винаходами, тощо), вартість права на використання програмного забезпечення 
для ЕОМ та інші права, які визнані об`єктом права власності підприємства; 

– довгострокові фінансові інвестиції – фінансові вкладення в цінні папери 
(акції, облігації тощо) інших підприємств на період більше 1 року з метою 
одержання доходів (дивідендів, відсотків), збільшення власного капіталу та 
інших вигод для підприємства; 

– довгострокова дебіторська заборгованість; 
– довгострокові біологічні активи; 
– інші необоротні активи (зокрема довгострокова дебіторська 

заборгованість юридичних і фізичних осіб, отримання якої очікується  
після 12 місяців з дати балансу) та ін. 
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Оборотні активи – це сукупність майнових цінностей, які обслуговують 
поточну господарську діяльність підприємства і повністю споживаються 
протягом одного операційного циклу, якщо він менший року, тому всю свою 
вартість одразу переносять на виготовлену з них продукцію. Як правило, до них 
належать виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, 
поточні біологічні активи, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти 
та їх еквіваленти в касі й на рахунках у банку.  

До складу оборотних активів належать: 
– грошові кошти в касі та на рахунках в банках, якщо вони можуть бути 

вільно використані для поточних операцій; 
– поточні фінансові інвестиції за умови, якщо вони є ринковими (тобто 

існує активний ринок, який дає змогу встановлювати їх ринкову вартість) і, як 
очікується, будуть реалізовані протягом строку, що не перевищує один рік; 

– дебіторська заборгованість, пов'язана з реалізацією продукції (товарів, 
робіт, послуг), належить до оборотних активів, якщо, як очікується, буде 
погашена протягом операційного циклу; 

– виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо, готова продукція, 
товари тощо), які є частиною звичайного операційного циклу підприємства; 

– витрати майбутніх періодів, тобто витрати які мали місце в поточному 
або попередніх звітних періодах, але відносяться до наступних звітних періодів 
(наприклад, витрати на освоєння нових видів продукції, оплачена наперед 
орендна плата, передплата періодичних видань тощо), можуть включатися 
відповідно до складу як оборотних так іі необоротних активів. 

 
 

Тема 5  ПІДПРИЄМСТВО: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, КЛАСИФІКАЦІЯ, 
РЕСУРСИ, ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

  
5.1  Поняття, цілі функціонування і головні напрямки діяльності підприємства. 
5.2  Правові основи функціонування підприємства. 
5.3 Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності. 
 

5.1 Поняття, цілі функціонування і головні напрямки  
діяльності підприємства 

 

Метою суспільного виробництва будь-якої держави є задоволення потреб 
громадян, які проживають на його території. Для досягнення цієї мети 
суспільство організує матеріальне виробництво, первинною ланкою якого є 
підприємство. 

Відповідно до Господарського кодексу України підприємство – 
самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом 
державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством. 
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Суб’єкт господарювання вважається підприємством за наявності 
наступних ознак: 

– організаційна єдність; 
– відокремленість майна; 
– майнова відповідальність; 
– системна єдність засобів виробництва; 
– економічна самостійність; 
– наявність ідентифікаційних ознак. 
Кожне підприємство у своїй діяльності керується низкою принципів, 

серед яких можна виділити наступні: 
– комбінування виробничих факторів; 
– економічність або економічна раціональність; 
– фінансова рівновага; 
– принцип дохідності. 
Місія – генеральна мета, яка стосується довгострокової орієнтації 

підприємства на який-небудь вид діяльності, та відповідне місце на ринку. 
Роль місії: 
– визначає причину та сферу існування; 
– об’єднує зусилля працівників; 
– дає змогу об’єднати різні цілі та інтереси різних груп людей 

(наприклад, акціонерів, менеджерів, працівників усіх ланок, профспілок); 
– визначає розумні передумови розподілу коштів (пріоритетів); 
– окреслює загальний діапазон обов’язків. 
Здебільшого, місією сучасного підприємства вважають виробництво 

продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально 
можливого прибутку.  

На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються 
загальнофірмові цілі, які можна розділити на дві групи: 

– монетарні: одержання прибутку, підвищення рентабельності 
підприємства; збільшення обсягу виробництва й реалізації продукції; 
скорочення витрат на одиницю продукції; збільшення капіталу та оптимізація 
його структури; мінімізація податкового «преса»; підтримка 
платоспроможності й ін. 

– немонетарні: збільшення частки ринку; підвищення якості продукції; 
упровадження нових методів виробництва; розробка нових продуктів і 
технологій; підвищення кваліфікації робітників; випуск продукції, що 
відповідає міжнародним стандартам; створення робочих місць; використання 
зворотних відходів і захист навколишнього середовища й ін. 

Правильно сформульовані цілі мають відповідати таким вимогам: 
реалістичність, досяжність; наукова обґрунтованість; вимірюваність; 
орієнтованість у часі; гнучкість; відображення змісту діяльності. 

У практиці господарювання кожне підприємство здійснює багато 
конкретних видів діяльності, котрі можна об’єднати в окремі головні напрямки: 

– вивчення ринку товарів (ситуаційний аналіз); 
– інноваційна діяльність; 
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– виробнича діяльність підприємства; 
– комерційна діяльність; 
– післяпродажний сервіс; 
– економічна діяльність; 
– соціальна діяльність. 

 

5.2  Правові основи функціонування підприємства 
 

Підприємство повинне здійснювати свою діяльність в межах чинного 
законодавства. З-поміж великої кількості законодавчих актів, що регулюють 
діяльність підприємства, основними є Господарський кодекс, Закони України 
«Про власність», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та ін. 

Визначальним законодавчим актом є Конституція України, Податковий 
Кодекс України, Господарський кодекс України. Останній визначає основні 
засади господарювання в Україні, встановлює загальні принципи 
господарювання та регулює господарські відносини, що виникають у процесі 
організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин 
у сфері господарювання. 

Діяльність підприємства, крім законодавчих актів, регулюється Статутом 
підприємства, а також колективним договором. Установчими документами при 
створенні підприємства є рішення про його утворення або установчий договір, 
а також Статут. 

Установчий (засновницький) договір – документ, у якому засновники 
зобов'язуються утворити підприємство, визначають порядок спільної 
діяльності, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і 
збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому 
засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови 
діяльності підприємства. 

Статут – внутрішній документ нормативно-правового характеру, де 
визначаються і закріплюються правила, якими керується у своїй діяльності 
підприємство. У статуті визначається власник та найменування підприємства, 
його місцезнаходження, мета і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 
статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, склад і 
компетенція органів управління підприємства, порядок прийняття ними рішень, 
умови реорганізації та ліквідації підприємства. Статут може містити й інші 
відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта 
господарювання. 

Колективний договір – угода між трудовим колективом в особі 
профспілки та адміністрацією (власником чи уповноваженим ним органом), що 
укладається (уточнюється) щороку і не може суперечити чинному 
законодавству України. 

У колективний договір включають зобов'язання щодо поліпшення умов 
праці та стану довкілля; заходи для забезпечення зростання продуктивності 
праці та її оплати, професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів, 
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соціального захисту працівників підприємства. Колективний договір включає 
також окремий розділ, що визначає порядок участі працівників у використанні 
прибутку підприємства, якщо таке передбачене статутом. 

 
5.3  Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності 

 
 

Виникнення поняття «підприємництво» прийнято пов'язувати з початком 
торговельної діяльності. Носіями характерних ознак підприємництва були 
купці, ремісники, місіонери. Термін «підприємець» вперше було застосовано на 
початку XVIII ст. французьким банкіром-економістом Р.Кантільйоном. До 
підприємців він відносив тих, хто був зайнятий своєю справою в умовах 
нестабільності та ризику.  

Господарський кодекс України ст. 42 визначає, що підприємництво – це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. 

Класифікація видів підприємств 
Усі підприємства можна класифікувати за певними ознаками: 
І. За формами власності: 
– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян 

чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); 
– підприємство колективної власності, що діє на основі колективної  

власності; 
– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 

територіальної громади; 
– державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 

об’єднання майна різних форм власності). 
ІІ. Залежно від способу утворення (заснування) та формування 

статутного фонду в Україні діють: 
– унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє 

необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не 
поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо 
або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує 
його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання 
реорганізації та ліквідації підприємства; 

– корпоративне підприємство створюється, як правило, двома або більше 
засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання 
майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), 
їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 
через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі 
доходів та ризиків підприємства. 
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ІІІ. Відповідно до правового статусу та форми господарювання 
розрізняють такі види підприємств: 

– одноосібні підприємства, які є власністю однієї особи, яка відповідає за 
своїми зобов'язаннями усім майном; 

– господарські товариства – підприємства або інші суб'єкти 
господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом 
об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою 
одержання прибутку; 

– кооперативні підприємства – добровільні об'єднання громадян з метою 
спільного здійснення господарської діяльності; 

– орендні підприємства, які засновані на договірних взаєминах щодо 
тимчасового володіння і користування майном. 

До господарських товариств належать: 
– повне товариство – це товариство, всі учасники якого відповідно до 

укладеного між ними договору, здійснюють підприємницьку діяльність від 
імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за 
зобов'язаннями товариства всім своїм майном; 

– командитне товариство – це товариство, в якому один або декілька 
учасників здійснюють додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, 
на яке, за законом, може бути накладене стягнення (повні учасники), а інші 
учасники присутні в діяльності товариства лише своїми внесками (вкладники); 

– товариство з обмеженою відповідальністю, яке має статутний фонд, 
поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і 
несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники 
товариства, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних 
з діяльністю товариства у межах своїх внесків; 

– товариство з додатковою відповідальністю, статутний фонд якого 
поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе 
відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його 
недостатності учасники товариства несуть додаткову солідарну 
відповідальність у визначеному установчими документами розмірі, 
пропорційно до вкладу кожного з учасників; 

– акціонерне товариство, яке має статутний фонд, поділений на 
визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери 
несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості 
належних їм акцій. 

 Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» акціонерні 
товариства розподіляються на публічні й приватні. Приватне акціонерне 
товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій, а публічне – 
публічне розміщення акцій. 

ІV. Підприємства поділяють за такими видами економічної діяльності: 
– сільське господарство; 
– промисловість; 
– будівництво; 
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– оптова та роздрібна торгівля; 
– готелі та ресторани; 
– транспорт і зв'язок; 
– фінансова діяльність; 
– операції з нерухомістю; здавання у найм транспортних засобів, 

устаткування та комп'ютерної техніки; діяльність у сфері інформатизації; 
– дослідження та розробки у галузі природничих та технічних, 

гуманітарних та суспільних наук;  
– адвокатську та нотаріальну діяльність;  
– діяльність у сфері бухгалтерського обліку;  
– рекламні послуги;  
– діяльність у сфері архітектури, інженерної та технічної діяльності, 

пов'язаної з цивільним будівництвом; 
– діяльність у сфері геології та геологорозвідування; технічний контроль 

та аналіз;  
– слідчу діяльність та забезпечення безпеки; 
– управління; 
– освіта; 
– охорона здоров'я і соціальна допомога; 
– колективні, громадські та особисті послуги. 
V. Залежно від кількості працюючих та обсягів господарської діяльності 

(валового доходу від реалізації продукції за рік) розрізняють: 
– малі підприємства в яких середньооблікова чисельність працюючих за 

рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 
п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку 
України щодо гривні. 

– великі підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих 
на рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за 
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. 

– середні – усі інші підприємства. 
VI. За національною належністю капіталу прийнято розрізняти 

підприємства: 
– національні – капітал належить підприємцям своєї країни; 
– закордонні (іноземні) – капітал є власністю іноземних підприємців 

повністю або у тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі 
підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в 
країні місцезнаходження; 

– змішані (з іноземними інвестиціями) – капітал належить підприємцям 
двох або кількох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одного з 
засновників такого підприємства. 
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Тема 6  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА 
 

6.1 Етапи розвитку будівельної справи. 
6.2 Історія виникнення бетону. 

 

6.1 Етапи розвитку будівельної справи 
 

Історія розвитку будівництва бере свій початок з найдавніших часів і 
нерозривно пов’язана з історією розвитку людського суспільства.  
Ще у стародавні часи (близько 2 млн. років тому) первісна людина побудувала 
собі житло – споруду зі стінами, входом, а іноді із каркасом і дахом, заклавши 
принципові елементи будівель майбутнього. Для спорудження житла 
використовували каміння, дерево, кістки мамонта, глину. А сьогодні, в цих 
країнах світу споруджені величезні будівлі – адміністративні, багатоповерхові 
житлові будинки, унікальні інженерні споруди і собори, промислові і 
гідротехнічні об’єкти та багато-багато інших споруд, що засвідчують великий 
розвиток науки і техніки, талант зодчих-будівельників.  

Мистецтво спорудження будівель і споруд за законами корисності, 
міцності і краси завжди було пов’язане з вирішенням різних технічних, 
естетичних і економічних завдань. Кожна історична епоха по-своєму 
вирішувала ці завдання на рівні технічного прогресу свого часу, відповідно до 
своїх ідеалів. Про це свідчать пам’ятки будівництва, які дійшли до нас.  
Найдавніші люди (40000-1500 рр. до Р.Х.) жили у печерах та інших природних 
укриттях. Поступово вони почали будували зручніші житла та інші будівлі, 
використовувати дерево, глину, камінь.  

Першими будівлями слід вважати житла зі шкур тварин, натягнуті на 
дерев’яні жердини. У деяким місцевостях, де бракувало деревини, 
використовували кістки тварин (в основному мамонта). Близько 6000 р. до Р. Х. 
люди почали зводити житла з сирої цегли та дерева. Стіни штукатурили 
(тинькували) і розписували рослинними фарбами. Долівка була земляною або 
вкривалася соломою чи шкурами тварин. Столи і ліжка також були зроблені із 
цегли.  

 
 

Рис. 1 – Поселення первісної людини 
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Найдавніші люди намагалися робити дахівки, накриваючи дерев’яні 
жердини гілками, соломою, листям і травою. У 4000 р. до Р. Х. шумери зводили 
будинки повністю з болотного очерету. З кількох шарів цієї рослини вони 
робили великі вигнуті дахівки, що правда, така покрівля не була довговічною, її 
доводилося міняти через кілька років.  

Перші грандіозні споруди зводилися в часи рабовласницької епохи в 
Стародавньому Єгипті, античній Греції та Римі (ІV-І тисячолітті до Р.Х.).  

 
 

Рис. 2 – Залишки давньоєгипетського храму 
 

Одна з найстародавніших цивілізацій на землі – далекий, загадковий 
Єгипет. І нині людину захоплює застиглі споруди пірамід, скульптура Сфінкса, 
який охороняє царство мертвих, велич храмів. 

Ці споруди впливали на людину монументальністю, похмурою пишністю 
і пригнічували її. Особливо вражають піраміди, про грандіозність яких можна 
зробити висновки за їх розмірами: найвища піраміда Хеопса 146,6 м, бік  
основи – 230 м; під час будівництва в неї було укладено 2,5 млн. гладко 
притесаних кам’яних блоків масою 2,5 тони кожний.  

Пам’ятки споруд стародавнього Єгипту відрізнялися не тільки 
величиною, а й красою. Приклад тому – Луксорський храм. Він майже 
зруйнований, але й нині цей храм вражає своєю пишністю, він був багато 
оздоблений скульптурою і рельєфами на сюжети похмурої давньоєгипетської 
міфології.  

Близько 3000 років до Р.Х. мешканці Європи, Єгипту, Південної 
Америки, Близького Сходу і Китаю почали використовувати камінь, як 
будівельний матеріал. 

Спочатку використовували необроблений, а потім, з винайденням 
металевих знарядь праці, з каменю почали висікати великі прямокутні блоки, 
які клали один на другий. Близько 2000 років до Р.Х. китайці будували будинки 
з дерев’яних стовпів, накриваючи їх солом’яною покрівлею. 

У Скара-Брей на Оркнейських островах, неподалік узбережжя Шотландії 
виявлено поселення з кам’яних будинків, в середині яких були кам’яні ніші для 
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начиння, столи та нари. Поселення було поховано під шаром піску 4500 років 
тому під час урагану. 

Споруди Стародавньої Греції вражають благородною красою і величчю. 
Людина, дивлячись на Парфенон відчуває себе вищою на зріст і ширшою в 
плечах, розміри будівлі не пригнічували, не принижували її. Секрет гармонії 
ліній і форми храму Парфенона ґрунтується на такому і точному розумінні 
законів оптики і здорового сприйняття.  

 

 
 

Рис. 3 – Парфенон в Афінах 
 

Спадкоємцем Стародавньої влади став античний Рим, який запозичив у 
греків класичний ордер. В спорудах Риму знайшли відображення ідеї 
могутності і непорушності римської військової імперії. Ці ідеї найяскравіше 
втілені в будівлі гігантського цирку, який називають Колізеєм, від слова 
«колос» – «гігант».  

Будівля Парфенона – творіння республіки, а Колізея – порушення 
рабовласницької військової імперії.  

 
 

Рис. 4 – Колізей в Римі 
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Парфенон в Афінах, будівництво якого завершилося у 432 р. до Р.Х., був 
найвелечезніший із усіх грецьких храмів. Греки були вмілими будівниками. 
Навчання латинською мовою допомогло їм проектувати пропорційні споруди, 
що чудово гармоніювали з довкіллям. За 300 років до Р.Х. при містобудуванні 
розміщення вулиць уже виконували за сітками. Римляни перейняли багато ідей 
у греків, але багато нових технологій і конструкцій розробили самі. Бетон вони 
навчилися робити приблизно 200 років до Р.Х. Спочатку його використовували 
для спорудження фундаментів, та невдовзі почали використовувати для 
зведення стін і величезних куполоподібних дахів. Ними було розроблено арки 
для зведення будівель, мостів і акведуків. За 200 років до Р.Х. у всіх римських 
містах було споруджено інсули – чотири- та п’ятиповерхові будівлі – 
помешкання.  

Бруковані, забезпечені дренажною системою, насипні дороги були 
прокладені в Римській імперії, Персії, Індії, Китаї та Мексиці. Вода до міст 
подавалася каналами або насипними акведуками. 

У 500 р. до Р.Х. – 500 р. після Р.Х. в країнах із теплим кліматом 
будувалися тінисті, прохолодні будинки з арками, добрим освітленням і 
вентиляцією. Будівничі народу майя зводили піраміди без кранів і бульдозерів. 
Мільйони кам’яних блоків виготовляли внизу і піднімали догори вручну. Така 
робота потребувала неймовірної координації зусиль.  

В період 501-1100 р.р. після Р.Х. відбулося широке будівництво 
грандіозних, пишних будівель у містах багатьох країн світу. Там де були ліси, 
будівлі зводили з деревини, хоча пізніше її замінив довговічний камінь, а де 
клімат був теплий, використовували сиру висушену на сонці цеглу. З розвитком 
будівельних технологій стиль споруд стає щоразу складнішим: з’являються 
арки, високі шпилі, куполи. Мінарети, пагоди. Шпилі церков стають вищими, їх 
форма – вишуканішою. Мінарети у вигляді цибулин були типовими для 
мусульманської архітектури.  

В цей час у всій Західній Європі почали інтенсивно споруджувати замки, 
а згодом фортечними мурами обносили не лише замки, а й поселення, а іноді і 
ціле місто. Визначними майстрами такого будівництва вважалися норманці; 
значний успіх досягли також японці і індійці майя.  

При зведені грандіозних соборів та замків нормандці використовували 
найпростіші знаряддя праці. Їх проекти були оригінальними, а майстерність – 
дуже висока. Ці чудові за формою, яскраво освітлені споруди були збудовані 
так майстерно, що вистояли багато століть. Метод будівництва який 
використовували нормандці, залишається практично незмінним сотні років аж 
до використання сталі та залізобетону. 

У готичній архітектурі відображено важливий етап розвитку 
середньовіччя, епоху росту міст. Готика – породження міста, його гордість, 
його слава. Головною спорудою міста був собор. Його велич є результатом 
продуманої системи пропорцій. Суцільну кам’яну оболонку стін у соборі 
замінили стрункі опори, які ніби здійнялися в небо. Вони утворюють каркас 
будівлі. Щоб створити таку каркасну систему, потрібні були конструкції, які б 
відрізнялися від усього того, що було раніше.  
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На допомогу будівельникам прийшла стрілчаста арка. Готичні арки і 
склепіння легші від масивних римських склепінь. 

Їх тримають стовпи з ретельно обтесаного каміння. Готична конструкція 
гранично полегшила всі частини будівлі, надавши їй мереживної витонченості. 
Красу фасадів готичних соборів підкреслювали численні скульптури і вітражі. 
Готична архітектура повинна була переконувати у тлінності всього земного. В 
той же час людина своїм розумом і працею доводить прямо протилежне. Тому 
готичний собор не стільки кам’яний гімн релігії, скільки гімн земній красі, гімн 
таланту майстрів, які працювали на славу рідного міста. 

Греки заклали основи архітектури, розробивши ордерну систему, її 
використали римляни, застосувавши нові штучні матеріали (цегла, бетон), 
закладаючи основи будівельної техніки та організації робіт. Готика породила 
принципово нову конструктивну систему арок і склепінь.  
 

 
 

Рис. 5 – Собор Паризької богоматері 
 

У всьому світі будинки і собори ставали щораз вишуканіші і легші. 
Різьблене оздоблення кхмерських храмів, дахи палаців і храмів династії Мін у 
Китаї, вишукане різьблення по дереву в Японії є яскравими зразками величі і 
різноманіття тогочасних архітектурних стилів. 

Поява в мусульманському світі турків-османів вдихнула нове життя в 
будівельну справу. Древні стилі, удосконалені сельджуками і персами, 
збагачувалися новими деталями і формами. Найновіші ідеї конструкції арок, 
колон і мозаїки зароджувалися в Туреччині, Марокко, Афганістані та 
Самарканді.  
          Дивовижну майстерність продемонстрували інки при будівництві міста 
Маку-Пікчу у південній Америці, високо в Андах. Вони звели високі стіни з 
величезних каменів, які були так щільно підігнані один до одного, що навіть 
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землетруси не могли зрушити їх з місця. Місто збереглося дотепер. А тибетці, 
навпаки, будували монастирі, які ніби приклеїлися до прямовисних скель 
Гімалаїв. Прикладом такого будівництва є монастир Потала у Лхасі. У 18 ст. в 
Ефіопії християнські церкви вирубували в монолітних скелях, і вони слугували 
водночас фортецями. Ці церкви збереглися дотепер, як і інші дивовижні будівлі 
того часу.  

Конструкція будівель удосконалювалась повсюдно, та найбільшого 
прогресу було досягнуто в Європі, де під впливом ідей Відродження з’явилися 
абсолютно нові стилі. Саме в цю епоху європейці почали випереджувати досі 
більш розвинуті культури Китаю, Індії та мусульманського світу. Це стосується 
не лише будівельної справи, але й мистецтва, науки і техніки. В Європі почали 
будувати зручні палаци і просторі будинки замість середньовічних укріплених 
замків.  
           З ростом і розвитком Європейських міст змінилося обличчя 
функціональних споруд. Цегляні і кам’яні будинки, складські приміщення, нові 
вулиці, громадські споруди і церкви були збудовані в новому стилі. 
Характерною рисою нових міських будівель стали великі вікна, просторі 
кімнати і пишні фасади.  

 

 
 

Рис. 6 – Дрезденський Цвінгер 
 

            Виникнення класичного стилю сприяло розвитку науки, особливо 
філософії і літератури. У період класицизму закладалися нові містобудівні 
принципи. Міста забудовувалися згідно з регулярним планом, увага зодчого 
була спрямована на створення великих, виразних ансамблів. Приклад цьому – 
забудова нової столиці Росії – Санкт-Петербурга. 
         Переломним роком в архітектурі став 1800 р., коли традиційні стилі 
почали уступати місце сучасним, у будівництві почали використовувати нові 
технології. Нові технології дали змогу проектувати будівлі нового типу, при 
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зведенні яких використовувалися нові матеріали. У 1779 р. уперше був 
використаний чавун для будівництва моста через річку Северн в Англії.          
При будівництві будівельники використовували ту ж саму технологію, що і при 
будівництві будинків із дерева, бо не знали всіх властивостей чавуну.  
ХІХ ст. відкрило еру технічного прогресу в будівництві. Вже на початку цього 
століття в будівництві почали активно використовувати метали: чавун, коване 
залізо, потім сталь. 
         Перше застосування як основного будівельного матеріалу одержало скло 
(«Кришталевій палац» на І Всесвітній виставці в Лондоні в 1851 р. був 
збудований із засклених панелей). У кінці століття з металу споруджували 
складні просторові конструкції. У 1889 р. за проектом А. Г. Ейфеля в центрі 
Парижа у зв’язку із Всесвітньою виставкою була споруджена вежа  
висотою 312 м, змонтована із сталевих елементів. З часом ця споруда стала 
символом Парижа. 
         Крім металу, у другій половині XIX ст. починають застосовувати інші 
прогресивні матеріали – бетон і залізобетон. Ці матеріали, яким дали життя 
великі масштаби будівництва, вплинули на подальший розвиток світової 
архітектури. Архітектура кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. відображала 
прагнення зодчих до творчої свободи і впровадження сучасних технологій.  
У кінці ХІХ ст. з’явився новий вид будівництва, заснований на використанні 
сталі для зведення «скелета» чи каркаса будівлі.  
          Нові ідеї конструювання та зведення будівель, що з’явилися після Першої 
світової війни у США та Європі, отримали назву «інтернаціональний стиль». 
Це будівлі зі сталі, скла і залізобетону, виконані у більш функціональному 
призначені.  
         Будівництво взяло старт у новому ХХІ ст. Попереду нові величні проекти, 
здійснення яких справа майбутніх будівельників. 
 

6.2 Історія виникнення бетону 
 

Бетон – це будівельний матеріал підвищеної міцності, до складу якого 
входять: цемент, гравій (щебінь), пісок, пластифікатор і вода. Цей будівельний 
матеріал в даний час доступний у використанні практично кожному 
економічному суб'єкту, предметом діяльності якого є будівельні або ремонтні 
роботи. Вживання бетону економить час і засоби будівельників. Точок зору 
стосовно походження бетону насправді дуже багато.  

Деякі історики вважають, що бетон російський будівельний матеріал. 
Насправді це не так, все почалося ще в Давньому Єгипті.  Найперші будівельні 
суміші виготовлялись ще до нашої ери. Історики вважають що будівельні 
суміші використовувалися в епоху металів, тобто 3200-1500 рр. до н. е., це був 
вапняний розчин, який застосовували римляни. Це був цемент вироблений з 
вапна і кам'яних заповнювачів.  

Швейцарський професор-хімік Джозеф Давідовіц чверть століття назад 
запропонував теорію про штучне виготовлення блоків, з яких за його думкою 
складена піраміда Хеопса. При багатократному обстеженні вапнякових блоків, 
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Джозеф в кам'яній масі одного з них знайшов волос людини. Лише одним 
шляхом він міг попасти в суміш, при замісі розчину він впав в суміш з голови 
працівника (робітника). Теорія Давідовіца розвіює багато протиріч, а саме: на 
будмайданчику при виготовленні блоків знаходилися всього півтори – дві 
тисячі робітників, але не більш. Суперником і сподвижником в даній теорії 
Давідовіца виявився Серджіо Донадоні. Це був італійський єгиптолог, який 
нагадав про виявлених на багатьох вапнякових блоках піраміди спеціальних 
клеймах або значках, необхідних в технологічному сенсі цього слова для 
полегшення укладання блоків. Можна сказати що, маркіровка виправдана лише 
у випадку, якщо її залишають каменерізи. Якби блоки відлили з бетону, ці 
мітки (маркіровки) втратили б всякий сенс. Не дивлячись на це Давідовіц не 
задавався, внаслідок чого відкриттям став напис на стелі періоду III династії. 
Після розшифровки ієрогліфів стало ясно, який був рецепт приготування 
древнього бетону. Професор з Швейцарії виявив більше десятка компонентів 
древнього рецепту виготовлення бетону, які, надалі запатентував і почав його 
комерційне виробництво.               

Один з російських мандрівників, Віталій Сундаков вважає, що пил і 
пісок, що утворилися з вапняку, змочені водою, могли утворити тверду масу, 
схожу по властивостях з бетоном. Дану ситуацію заслуженого на діяча науки 
Росії, доктор технічних наук, професор Батраків прокоментував таким чином: у 
спорудженнях стародавнього світу можна було зустріти грунт, глину, вапняк, а 
терпкою речовиною часто була так звана кипілка – неводостійке вапно. 
Виходячи з думки професора Батракова, можна передбачити що не можна 
виключити, що у складі піщанику – каменя, з якого побудовані піраміди, 
містилося вапно, а також, що із заплави Нила привозили рихлий пісок. Ця 
суміш могла бути основою для аналога бетону. Свого часу класик єгиптології 
сер Уїльям Пітрі Фліндерс в 1881 р. виробляв дослідження облицювальних 
плит, що раніше покривали грані великих пірамід. У слідстві чого учений 
виявив, що зазори між плитами шириною всього півміліметра заповнені 
речовиною схожим по структурі з цементом, якого за даними існуючої історії, в 
Давньому Єгипті просто не могло бути. Цемент був винайдений лише в XIX 
столітті.  

Володимир Юнг був відомим матеріаловедом і в своїх роботах про 
принциповій можливості вживання єгиптянами гипсо-вапняніх сумішей він 
вказував що складі кам'яних блоків піраміди Сфінкса Хефрена, і гробниці 
Сахура була присутня наявність сірчаного ангідриду, вуглекислоти. На думку 
Сундакова, древні єгиптяни готували бетон таким чином: розтирали вапняк до 
стану пудри. Як добавку єгиптяни використовували річковий мул. У літературі 
про Давній Єгипет є згадка, що після того, як нільський мул висохне, він 
залишає кірку схожу по складу з цементом. Це пояснюється тим, що в масі 
мула переважає високий вміст окислу алюмінію. Таким чином Скринь вважає 
що склад бетону в Єгипті був наступним: вапняковий щебінь з додаванням 5% 
вапнякової пудри і 5% річкового мула. Сундаков вважає, що в пастоподібну 
масу бетону вдавлювали штамп, і виходив чіткий відтиск. У багатьох книгах по 
мистецтву Давнього Єгипту вказано, що рельєфи вирізувалися. Але навряд чи 
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за допомогою різця можна було виконати лінії з малим радіусом кривизни. 
Втім, немало незрозумілих питань в даному зв'язку залишається і по теперішній 
час. Допустимо, що будівельники пірамід володіли ремеслом бетонування, тоді 
для чого їм були потрібні метрові блоки, які вони встановлювали по 300-350 
глиб в ряд. Можна сподіватися, що питання ці поступово зніматимуться у міру 
інтенсифікації спільної діяльності археологів і технологів, зокрема, фахівців з 
неруйнівного контролю.  

Бетон – це будівельний матеріал з тисячолітньою історією і він 
залишається потрібним у всі часи. 

 
Тема 7 СУТНІСТЬ БУДІВНИЦТВА, БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ 
 
 

 7.1 Характеристика будівельної діяльності. 
 7.2  Організація управління будівельним комплексом. 
 

7.1 Характеристика будівельної діяльності 
 
 

Будівельна діяльність – це діяльність зі створення нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту, яка включає прогнозування, 
планування, проектування та спорудження об’єктів містобудування, 
впорядкування територій, розширення та технічне переобладнання 
підприємств. 

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (ПСБО) 18 «Будівельні 
контракти» зазначено, що будівництво – це «спорудження нового об’єкта, 
реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання 
монтажних робіт». 

Визначення будівництва тотожні будівництво:  
1) процес спорудження будівель і споруд;  
2) галузь матеріального виробництва, що полягає у створенні нових 

підприємств, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні чинних 
підприємств та інших об’єктів виробничої сфери, а також об’єктів 
невиробничої сфери. До продукції будівництва також належить капітальний 
ремонт будівельних об’єктів. 

В енциклопедії України будівництво – «це галузь народного 
господарства, що забезпечує зведення та реконструкцію житлових, громадських 
і виробничих будівель і споруд, створює базу для розвитку всіх галузей 
народного господарства. Інша назва – будівельна індустрія. Терміном 
«будівництво» позначають також процес спорудження будівель і об’єкт, що 
зводиться, разом із територією для виконання робіт».  

Значно простіше визначення будівництва наводиться в економічному 
словнику: «будівництво – галузь економіки, підприємства, організації якої 
зайняті зведенням будівель, споруд, нових об’єктів». 
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В українській радянській енциклопедії будівництво визначається як:  
1) галузь матеріального виробництва, яка створює способом спорудження 

або реконструкції основні фонди, що забезпечують промислову діяльність 
людей та їх матеріально-культурні потреби; 

2) процес спорудження будівлі;  
3) сфера діяльності будівельних організацій; 
4) об’єкт, що будується, разом з територією для провадження будівельних 

робіт. 
 Залежно від призначення та специфічних особливостей будованих 

споруд розрізняють такі види будівництва: промислове; житлово-цивільне; 
гідротехнічне; транспортне; сільськогосподарське та ін. 

В економічному словнику за редакцією Багрія П. І. та Дорогунцова С. І. 
будівництво визначають як: «галузь народного господарства, що створює нові і 
реконструює діючі основні (виробничі й невиробничі) фонди країни – будівлі 
та споруди, призначені для всіх видів виробничої діяльності людей та 
задоволення їхніх матеріальних і культурних, зокрема побутових, потреб. 

Здійснивши порівняльний аналіз трактувань будівництва, пропонуємо 
комплексне визначення його суті: будівництво – це процес спорудження 
будівель і споруд, що полягає у створенні нових підприємств, здійснює 
розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств та 
інших об’єктів виробничої сфери, а також невиробничої сфери, або іншими 
словами це – економічна діяльність, яка включає прогнозування, планування, 
проектування, спорудження об’єктів містобудування, впорядкування територій, 
розширення, технічне переобладнання підприємств та забезпечує зведення, 
реконструкцію житлових, громадських і виробничих будівель, споруд та 
створює базу для розвитку всіх інших сфер народного господарства. 

Будівельна справа – це зведення житлових та цивільних будинків і 
споруд, промислових, сільськогосподарських, гідротехнічних та інженерних 
споруд і об’єктів – мости, тунелі, шлюзи, аеродроми, домни, шахти, річкові 
порти тощо. Зазвичай – всі ці роботи і процеси розглядаються у такому ємному 
терміні – як будівництво. 

Будівництво – це одна з важливих областей творчої діяльності людини. 
Це – галузь матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені 
будівництвом і підготовлені для експлуатації виробничі підприємства, житлові 
будинки, громадські будинки і споруди та інші об’єкти. Будівництво визначає 
рівень розвитку любого суспільства та умови життя людини. 

Значення і роль будівельної галузі визначаються її участю у розширеному 
відтворенні основних фондів усіх галузей народного господарства країни, 
удосконаленні галузевої структури та розміщення підприємств, залученні у 
виробництво заново відкритих природних ресурсів, комплексному розвитку 
економіки країни, економічних районів, реалізації програм у галузі 
містобудівництва, забудови сіл, створенні бази для матеріального та 
культурного рівня життя народу. 

Основне завдання будівництва – створення і поновлення основних фондів 
народного господарства, що призначаються для розвитку громадського 
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виробництва та вирішення національних проблем. Основні фонди, або засоби 
праці, складають головну частину національного багатства країни. До них в 
першу чергу відносяться виробничі будинки і споруди, а разом з житловими 
масивами вони формують середовище у якому живе людина.  

На потреби будівництва щорічно витрачаються величезні кошти. У ряді 
розвинутих країн бюджетні асигнування на будівництво складають  
до 20-25 відсотків. В Україні цей показник сьогодні складає 13-15 відсотків. 
Про добробут людей (громадян любої країни) свідчать данні про кількість 
квадратних метрів житлової площі, що припадає на одну людину. Цей показник 
у різних країнах різний. Так, в Норвегії він складає 140 м2, США – 50 м2, а в 
Україні – 17 м2.  

Будівельний комплекс – самостійна галузь народного господарства, яка 
служить базою економічного і науково-технічного розвитку всіх його галузей, і 
об’єднує виробництво будівельних матеріалів і будівельне виробництво.  

Важливість цього комплексу для економіки будь-якої країни можна 
пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша 
галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає 
продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від 
розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у 
будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: 
виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна 
галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, 
деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. 
І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку 
підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на 
оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні 
вбудованих меблів і т. ін 

Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди 
зношені майже на 60 %, у середньому на одну родину вони втричі менші ніж в 
Росії і вчетверо – ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами 
матеріальна база України в 3-5 разів менша стосовно житла, в 4-5 разів щодо 
культури та спорту, удвічі щодо науки та в 5-6 разів щодо медицини. 

Численні фахівці у галузі будівництва вважають, що головною проблемою 
будівельної галузі України є формування позабюджетних інвестицій. На 
сьогоднішній день існує кілька можливих способів залучення ресурсів для 
кредитування будівництва і придбання житла. Джерелами цих ресурсів, 
зокрема, можуть виступати: населення, яке потребує поліпшення житлових 
умов; підприємства, що бажають розв’язати житлові проблеми своїх 
співробітників; державні органи управління і місцеві адміністрації; фінансові 
інвестори. 

 
7.2 Організація управління будівельним комплексом 

 

Будівництво – велика галузь народного господарства України. 
Будівельний комплекс – це сукупність будівельних, монтажних і 
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спеціалізованих підрядних організацій і фірм, підприємств промисловості 
будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, дослідних і проектних 
організацій, науково-дослідних установ, що діють у сфері будівництва, а також 
виробництва будівельних матеріалів, установ інфраструктури підрядного ринку 
та органів управління вказаними структурами. У складі центральних органів 
виконавчої влади органом державного управління будівельним комплексом в 
Україні є Міністерство регіонального розвитку і будівництва. 

Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва 
України регламентує, що основними завданнями Мінрегіонбуду є:  

– участь у формуванні та забезпечення реалізації державної регіональної 
політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, 
підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності сприяння 
узгодженню діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування у цій сфері, залучення громадськості до 
участі у підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів 
державної влади;  

– сприяння ефективному використанню економічного, наукового і 
трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей 
регіонів, досягненню на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної 
спеціалізації регіонів у виробництві товарів та наданні послуг;  

– підготовка і внесення пропозицій щодо деконцентрації та 
децентралізації повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення 
механізму регулювання відносин «центр – регіони», адміністративно-
територіального устрою України, правових, економічних, організаційних та 
інших засад розвитку державного управління і місцевого самоврядування, 
поліпшення роботи з надання місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню;  

– участь у розробці та впровадженні правового, економічного та 
організаційного механізму вирівнювання і стимулювання сталого розвитку 
регіонів, їх співробітництва, здійсненні відповідно до законодавства заходів 
щодо подолання депресивності окремих територій, забезпечення 
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій 
пріоритетного розвитку;  

– забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, 
містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження історичних 
ареалів, традиційного характеру середовища населених пунктів, пам'яток 
архітектури і містобудування. 

 
Тема 8 ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ТА ЗВ`ЯЗОК  

З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ 
 
8.1 Особливості будівництва. 
8.2 Зв`язок будівництва з галузями економіки. 
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8.1 Особливості будівництва 
 

Особливості будівництва визначаються характером його продукції і 
полягають у тому, що ця продукція є нерухомою і територіально закріпленою.  

Для будівництва притаманні відносно велика тривалість виробничого 
циклу, значна різноманітність споруджуваних будівель за призначенням, 
істотний вплив на виробничий процес географічних, зокрема, кліматичних 
умов. 

Будівництво має ряд специфічних особливостей.  
Перша особливість – закінчена продукція будівельного виробництва у 

вигляді будинків чи споруд є територіально закріпленою, нерухомою, 
масивною, великогабаритною. Для виготовлення будівельної продукції 
матеріали, напівфабрикати, вироби, конструкції звозять на місце будівництва, 
іноді з великої відстані. 

Друга особливість – вартість будівельної продукції одна із найвищих і 
може сягати десятків і навіть тисяч мільйонів гривень.  

Третя особливість – тривалість строків спорудження будинків і споруд. 
Кожен споруджений будинок має свої строки будівництва, які іноді сягають 
декількох років.  

Четверта особливість – строк служби будівель і споруд від 50 до 150 
років. Особливо тривалий строк служби мають інженерні споруди – греблі, 
мости, тунелі – до кількох сотень років.  

П’ята особливість – розосередженість будівництва. Після здачі одного 
об’єкта робітники з засобами виробництва переходять на інший іноді 
географічно віддалений від першого. Часто будівництво ведеться в піонерних 
умовах освоєння нового життєвого простору. Такі умови значно здорожчують 
будівництво.  

Шоста особливість – робоче місце будівельника переміщується в 
просторі і часто знаходиться під впливом природної агресії. Будівельники 
навіть у період спорудження одного об’єкта переміщуються з поверху на 
поверх, з одного приміщення в інше. Робітники-будівельники часто закріплені 
за виконанням певного виду робіт і в міру їх виконання переміщуються з 
засобами праці в просторі. Ця особливість наближає будівництво до сільського 
господарства та кораблебудування і протиставляє його промисловому 
виробництву, на якому робітники працюють на закріпленому в просторі 
робочому місці (біля станка, конвеєра, пульта управління та ін.).  

 
8.2 Зв`язок будівництва з галузями економіки 

 

Будівництво тісно пов’язане з промисловістю, транспортом, сільським 
господарством, наукою, обороною і невиробничою сферами.  

Основні засоби механізації – монтажні крани, землерийно-транспортні 
машини, підйомники та інше надходять в будівельні організації від підприємств 
машинобудування, яке фактично оснащує будівельну галузь технікою.  

Бетонну суміш, розчин, цеглу, збірні залізобетонні конструкції, 
опоряджувальні та інші матеріали, необхідні для спорудження будівель 
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постачає промисловість будівельних матеріалів. Тісний зв’язок будівництва з 
іншими галузями промисловості демонструють такі цифри: будівництво 
споживає 15 процентів всієї промислової продукції, в тому числі 60 відсотків 
кабельних виробів, 90 відсотків будівельних матеріалів, 50 відсотків продукції 
лісової та деревообробної промисловості. Майже 70 галузей промисловості 
постачають ресурси, необхідні для будівельного виробництва. 

Будівництво, в свою чергу, забезпечує інтенсивний розвиток 
промисловості. Для того, щоб виробляти електроенергію, виготовляти 
машинобудівну продукцію – верстати, машини, обладнання, літаки чи 
виплавляти метал, або добувати кам’яне вугілля чи нафту, необхідно збудувати 
електростанції, машинобудівні заводи і підприємства, спорудити домни, 
побудувати шахти, обладнати засоби для видобутку нафти.  

Будівництво також тісно пов’язане з транспортом. Будівельні матеріали, 
конструкції, устаткування, будівельна техніка – все це доставляється на 
будівельні майданчики за допомогою транспорту – автомобільного, 
залізничного, річкового, авіаційного тощо. При чому, перевезення будівельних 
вантажів становить четверту частину всього вантажного обігу транспорту. В 
свою чергу від будівельників транспортна галузь одержує споруджені і 
обладнані залізниці і автошляхи, мости, тунелі, аеропорти, естакади і т. п.  

Тісний зв’язок будівництво має і з сільським господарством, для якого 
будівельники споруджують різного призначення приміщення: підприємства та 
заводи по переробці сільськогосподарської продукції, складські приміщення 
для зберігання мінеральних добрив, насіння, елеватори, овочесховища, 
корівники, стайні, вівчарні, свинарники, пташині фабрики та інше.  

Велику роль відіграє будівництво і у розвитку фундаментальної і 
практичної науки, середньої і вищої освіти: спорудження нових шкіл, корпусів 
навчальних закладів, обчислювальних та інформаційних центрів, 
конструкторських бюро та інших об’єктів. У свою чергу досягнення 
фундаментальної і практичної науки і техніки, ефективно впливає на розвиток 
будівництва. Наукові досягнення і розробки дають змогу створити автоматичні 
технологічні лінії, нові ефективні будівельні матеріали, високопродуктивні 
будівельні машини і механізми, нові технології і форми організації праці 
будівельників. 

Спорудження сучасного високоякісного і комфортного житла слід 
віднести до основних призначень будівництва і будівельного виробництва.  

Зміцнення обороноздатності країни також залежить від будівництва, 
продукція якого забезпечує військових житлом, навчальними класами, 
складами зброї, полігонами тощо.  

Що стосується не виробничої сфери, то і тут найбільш суттєвим є вклад 
будівельного виробництва. Нові мікрорайони в багатьох містах зі своїми 
школами і дитячими закладами, підприємствами торгівлі, культурно-
побутовими центрами, комфортабельні житлові будинки, упорядковані вулиці і 
сквери – це все справа рук будівельників. В свою чергу невиробнича сфера 
обслуговує будівельників: навчальні заклади готують кадри робітників, техніків 
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та інженерів для будівництва, заклади культури створюють умови для 
духовного росту, а органи охорони здоров’я піклуються про здоров’я.  

 
Тема 9  ПРОФЕСІЯ ЕКОНОМІСТА: ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА 
 
9.1 Сутність професії економіста.  
9.2 Вимоги та обов`язки.  

 
9.1 Сутність професії економіста 

 

Економіст – це спеціаліст в галузі фінансового планування, дослідження 
та управління фінансово-господарською діяльністю. Економіст приймає участь 
в системі планування бюджету організації та здійснення контролю за його 
витратами, здатен здійснювати аудит, а іноді й сам займається бухгалтерським 
обліком. 

Економіст – це спеціаліст, що аналізує діяльність підприємства в цілому 
та розробляє схеми дій на майбутнє, щоб зменшити витрати та виявити резерви. 

Основна задача економіста – грамотний розподіл грошових потоків 
компанії з метою забезпечення рентабельності господарської діяльності. 

Економіст – професія сучасності. Економіст є одним з самих значущих 
спеціалістів на підприємстві. Кожне підприємство будує свою діяльність 
відповідно до розробленого бізнес-плану. Саме економіст задає напрямок руху 
діяльності. Треба правильно виявити пріоритети, головну мету та отримати 
максимальний прибуток з мінімальними витратами. 

 Таким чином, економіст здійснює економічний аналіз господарської 
діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, 
підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і 
непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. 
Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних 
для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок в освоєнні нової техніки і 
технології.  
 

9.2 Вимоги та обов`язки 
 

Економіст досліджує такі засоби, як земля, робоча сила, сировина і гроші 
з метою їх економнішого використовування. В обов'язки економіста входить 
аналіз доходів, що отримуються від використання товарів і послуг в порівнянні 
з витратами, який називається аналізом окупності. Для цього необхідно 
проводити дослідження, збирати і аналізувати дані, стежити за трендами або 
напрямами економіки і робити це на підставі прогнозів на майбутнє.  

Сферами досліджень економіста є такі, як інфляція, витрати на енергію, 
безробіття, ціни, імпорт тощо. Більшість економістів зосереджуються в своїй 
роботі на практичному вживанні їх досліджень в певних сферах. Розуміння 
економічних зв'язків дозволяє їм консультувати банки, підприємства 
нерухомості, страхові підприємства, дилерів, урядові установи і інших 
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зацікавлених осіб. Зазвичай на кожному такому виробництві є свій економіст, 
інколи і декілька. Економісти-теоретики займаються створенням теорій для 
опису процесів, що відбуваються в економіці, або поясненням впливу 
політичних рішень на економіку. Для цього вони використовують складні 
математичні моделі і статичну обробку даних. 

 В обов'язки більшості економістів входить складання звітів, в яких 
результати складних досліджень передаються звичною мовою, демонструючи 
дані на графіках і таблицях. Важливо роз'яснити, які довготривалі наслідки 
можуть мати вирішення політиків – як для самих політиків до ухвалення 
рішень, так і для громадськості і підприємств, на яких впливають ці рішення. 
Адже економіст може лише передати свою думку, яка ґрунтується на 
ґрунтовному аналізі, але прогнозів, які точно виконуються, не може дати і він.  
Однією з умов роботи економіста є математична кмітливість, яку доповнюють 
знання у вищій математиці і вміння застосовувати математичні моделі для 
пояснення реального життя. Для цього потрібні хороші аналітичні здібності, а 
також неупередженість – вміння оцінювати різні ситуації незалежно від їх 
результатів. Навики роботи на комп'ютері при проведенні різних аналізів також 
є однією з професійних вимог. Оскільки часто доводиться спілкуватися з 
клієнтами з метою їх консультацій, а також складати звіти і доповіді, то 
необхідні хороші навики спілкування і самовираження. В ситуаціях, коли 
накопичується багато роботи, а терміни підтискають, необхідне вміння 
протистояти стресам. 

Економісту потрібно володіти професійними знаннями з макро- та 
мікроекономіки, статистики, фінансового планування та бюджетування, 
володіти комп`ютерними програмами для автоматизації діяльності 
підприємства. Економісту потрібно знати податкове та трудове законодавство.  

Особисті якості економіста: вміння аналізувати великий обсяг інформації, 
гарна пам'ять, висока концентрація уваги, терпіння, комунікабельність, 
організаторські здібності. 

 
 

Тема 10 КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК І ПРОЦЕС ПОШУКУ РОБОТИ 
 
10.1 Планування розвитку кар'єри. 
10.2 Основні напрямки успішного управління кар'єрою. 
 

10.1 Планування розвитку кар'єри 
 

Кар'єра вимагає активного управління, інакше можна не досягнути 
успіху. Кар'єра – це більш широке поняття, ніж просто просування службовими 
сходами в процесі роботи на одному підприємстві. Сучасна кар'єра включає в 
себе серію різних робіт, які виконуються в результаті переміщення між різними 
організаціями.  

Кожному індивіду, щоб досягти успіху в надконкурентному середовищі, 
потрібно виробити свою персональну стратегію розвитку кар'єри. Планування 
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розвитку кар'єри завжди було важливо, але сьогодні аналітики кажуть, що воно 
набуло особливого значення, і сам характер управління кар'єрою сильно 
змінився.  

Враховуючи тенденції модернізації відносин між менеджерами і 
співробітниками, на персонал покладається все більше відповідальності. 
Організація не є повністю відповідальною за управління вашої кар'єрою. 
Ситуація ускладнюється тим, що в багатьох випадках відходить у минуле 
традиційне уявлення про просування вгору як єдиний спосіб розвитку кар'єри. 
Сьогодні шлях кар'єри більше характеризується горизонтальним і діагональним 
переміщенням по організації, і ви маєте більше варіантів вибору, причому не 
тільки управлінських посад.  

Існують різні класифікації та способи структуризації різних етапів 
розвитку кар'єри. Можливо, наприклад, виділити переважну емоційну складову 
щодо своєї роботи в будь-якій організації.  

1. Дослідження. Люди готуються до вступу в ряди найманих працівників і 
роблять акцент на придбанні потрібних для цього навичок.  

2. Вступ в організацію. Індивідуум готовий вибрати роботу з наявних у 
нього пропозицій. При ухваленні рішення необхідно враховувати свої навички 
та інтереси.  

3. Зміцнення положення. Воно відбувається, коли індивідууми 
визначають детально визначене для себе заняття і набувають додаткові 
навички, щоб мати можливість далі просуватися по службі.  

4. Підтримка. На цій стадії відбувається переоцінка цілей в середині 
кар'єри. Індивідууми аналізують свої таланти і визначають потребу оволодіти 
новими навичками, щоб як і раніше становити інтерес для ринку.  

5. Розставання. На цій стадії акцент робиться на підготовці до звільнення 
з організації або виходу на пенсію.  

Планування кар'єри досить тісно пов'язано з визначенням головних 
життєвих цілей, які, в свою чергу, мають вікові особливості. Схематично 
специфіку світовідчуття та основні напрямки раціоналізації своїх зусиль можна 
сформулювати наступним чином.  

20 років. Ви вчитеся або збираєтеся вчитися. Світ представляється вам 
переповненим можливостями, а ваше розуміння його суті – повним і 
всеосяжним. Постарайтеся трансформувати надупевненість в активні 
цілеспрямовані роздуми і дії, що допомагають точніше зорієнтуватися в своїх 
здібностях і перевагах. Безперервно зміцнюйте фундамент своїх знань та 
навичок. Спробуйте навчитися цінувати час.  

25 років. Трудова діяльність почалася. Вже на перших кроках зустрілися 
різноманітні сюрпризи. Розширюйте свій кругозір. Прагніть досягати 
конкретних результатів і вчитися думати про стратегічні перспективи своєї 
діяльності, а також взагалі комплексно роздумувати про життя, включаючи 
особисте.  

30 років. Можливо, ви досягли багато чого з запланованого, а можливо, і 
перебуваєте в кризі розвитку. Думайте, вчіться усього, чого можете, на роботі і 
у вільний час. У вас вже є освіта, певні знання і навики. Не втрачайте 
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можливість підвищити кваліфікацію. Робіть ставку на те, що вам подобається. 
Розвиваючи свої сильні переваги, ви чудово впораєтеся з наступними 
завданнями. Формуйте свій побут. Неважливо, хто ви – чоловік чи жінка, в 
будь-якому випадку без розуміння вас супутником життя ви будете значно 
менш успішні в своїй діяльності.  

35 років. З кризою розвитку ви вже впоралися, піднімаєтеся по сходинках 
кар'єри одночасно з пошуком гармонії будинку. Ви вже встигли допустити 
багато помилок і, можливо, винесли з них урок. У цей період потрібно 
зосередити свою увагу у вірному напрямку, тобто усвідомити, що є для вас і 
роботодавця більше важливим у роботі, а що менш. Не витрачайте час на 
несуттєве, але й не заспокоюйтесь.  

40 років. Це перші кроки середнього зрілого віку. Ви почали оглядатися 
назад і міркувати, помічаєте, що не так швидко бігаєте і не так добре бачите. 
Хтось в цей час розлучається, знову одружується, змінює роботу. Починається 
огляд результатів і відповідей на питання: «Про це я мріяв?». Озираючись 
назад, не забувайте планувати майбутнє. Саме в найближчі роки вам належить 
створити спадщину майбутнього, можливо, у тому числі для своїх дітей. 
Розпорядіться своєї відповідальністю і поділіться нею. Допоможіть іншим 
вдосконалюватися, наприклад, даючи тлумачні доручення.  

45 років. Ви вступили в справжню зрілу життя. Можливо, ваша 
працездатність стала трохи нижче, а пам'ять гірше, але це з лишком 
компенсується багатим досвідом. Вам потрібно значно менше зусиль, щоб 
досягти результатів краще колишніх. Використовуйте цього для того, щоб 
вплинути на власний розвиток. До 60 років у вас є все, щоб наполягти на 
своєму і стати тим, ким вам хочеться.  

50 років. Це перехідний етап, коли можуть ґрунтовно змінюватися 
цінності, уявлення про час, любов, здоров'я, стан гармонії. Для багатьох роки 
п'ятого-шостого десятиліття виявляються кращими в житті. Таке життя 
цивілізованого світу, і ми до нього рухаємося. В 50 років саме час зайнятися 
плануванням пізнього зрілого віку. Починайте думати про джерела своїх 
доходів після виходу з бізнесу, а потім про заняття у вільний час. Не чекайте 
пенсії, починайте вирішувати проблеми доходів і дозвілля зараз. Інакше можна 
спізнитися.  

60 років. Якщо вам уже 60, то дуже ймовірно – перед вами ще пара 
десятків років для того, щоб жити в своє задоволення. Ви нарешті можете 
повністю віддатися самореалізації.  

 
10.2 Основні напрямки успішного управління кар'єрою 

 

Як відомо, «розумний завжди знаходить гідний вихід зі складної ситуації, 
в яку мудрий просто не потрапляє». Аналогічно, займатися управлінням 
кар'єрою необхідно завжди, але особливо це важливо, якщо ви відчуваєте 
незадоволеність від розвитку подій в даній сфері.  

Ознаки проблем у вашій кар'єрі. Раніше ви могли визначити, що ваша 
кар'єра знаходиться під загрозою, коли переставали отримувати підвищення по 
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службі. Тепер такий висновок зробити важче, і потрібно звернути увагу на 
наступні моменти:  

– ви нездатні продовжувати вчитися;  
– ви відстаєте з оволодінням новими навичками;  
– ви не вносьте регулярний внесок в успіх вашої організації;  
– вам нікуди більше піти на роботу.  
Постановка завдання. Спочатку ви повинні зрозуміти, де ви зараз 

знаходитесь, потім вирішити, куди хочете рухатися, а потім необхідно не 
просто визначити мету, але й постаратися сформулювати і прямо-таки 
накреслити шлях, по якому ви туди доберетеся, тобто встановити цілі кар'єри і 
виявити, як ви їх досягнете. Слід брати до уваги, що існують відомі обмеження 
планування кар'єри, оскільки багато чинників майбутнього є практично 
непередбачуваними.  

Тим не менше ви можете провести власний SWOT-аналіз, виявивши свій 
нинішній рівень навичок та компетентності, тобто інструментів, які або 
приведуть вас до мети, або завадять її досягти. Можливості визначаються при 
оцінці навколишнього середовища, тобто того, що є в наявності зараз і чого 
можна очікувати в довгостроковій перспективі, за допомогою вивчення 
існуючих трендів. Загрози – перешкоди також виявляються в навколишньому 
середовищі, і їх розпізнавання дозволить вам мінімізувати ризики.  

Далі треба визначити свої сильні сторони, те, що ви робите краще за 
інших, що забезпечує вам конкурентну перевагу на ринку праці. Але і для цього 
може знадобитися внесок з боку оточуючих Вас людей. Виявлення сильних 
сторін має на увазі краще розуміння ваших інтересів і переваг: пам'ятайте, що 
ви не досягнете успіху в роботі, яка вам не подобається.  

За думку британського психолога Річарда Уайзмена, який десять років 
вивчав особливості поведінки «щасливчиків» і «невдах», існують чотири 
правила, яких дотримуються всі щасливі люди:  

1) розширювати кругозір. Прагнути випробувати себе в чомусь новому, 
що хоча б побічно може бути корисним для просування вперед;  

2) довіряти власній інтуїції і не слухати песимістів;  
3) робити ставку на кращий результат, налаштовуватися на перемогу;  
4) бачити в будь-якому досвіді, навіть провальному, позитивні моменти.  
Важче визначити власні слабкості, тобто області, де потрібно поліпшення 

ваших знань та навичок. Вам треба знати, які критичні фактори успіху у 
вибраній вами області, та вдосконалити ті аспекти ваших знань і навичок, у 
яких ви слабкі.  

Формування стратегії кар'єри. Після проведення ретельного аналізу ви 
повинні на його базі сформулювати стратегію своєї кар'єри. Варіанти вибору 
можуть включати наступне:  

– збільшення відповідальності на існуючій посаді;  
– горизонтальне переміщення;  
– просування наверх на посаду з підвищеною відповідальністю;  
– перепідготовка для оволодіння новим набором знань.  
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Альтернативні шляхи розвитку кар'єри. Якщо в минулому шлях кар'єри 
зазвичай означав рух вгору з управлінських посад, то зараз існують додаткові 
варіанти, які надають можливості тим людям, які не зацікавлені в традиційному 
шляху. Можна виділити кілька груп працівників, які успішно розвивають свою 
кар'єру різними шляхами:  

– лінійні менеджери, що просуваються вгору традиційним шляхом через 
управлінські посади. Тут особливу роль може зіграти здатність стратегічного 
бачення проблем організації;  

– менеджери проектів, що вносять важливий внесок в успіх організації. 
Чим більш розвинена в компанії проектна форма організації робіт, тим більше 
значення мають люди, здатні ефективно керувати проектними командами;  

– джерела ресурсів, співробітники, які видобувають фінансові та людські 
ресурси, необхідні для роботи організації. Чим більше різноманітних ресурсів, 
треба для ведення бізнесу, тим більше значення мають люди, здатні налагодити 
ефективне взаємодія з постачальниками цих ресурсів;  

– золотий фонд талантів, група співробітників, які реально виконують 
критично важливу роботу в організації (експерти, що володіють знаннями, 
навичками і здатністю втілювати в життя стратегічні установки, шляхом 
конкретної щоденної роботи).  

Не існує універсальних, придатних на всі випадки життя рецептів 
створення успішних кар'єр. Але є ряд принципів, які корисно прагнути 
дотримуватися при будь-яких обставин:  

– будьте унікальні, розвивайте ваші конкурентні переваги, знання та 
навички;  

– визнавайте, що саме ви в першу чергу відповідальні за розвиток своєї 
кар'єри;  

– визначайте, куди ви рухаєтеся;  
– налагоджуйте зв'язки, які можуть допомогти вашій кар'єрі;  
– знайте, що потрібно для досягнення ваших цілей;  
– визнавайте важливість політичних аспектів;  
– знайдіть доброго наставника, щоб він був вашим радником з розвитку 

кар'єри;  
– зберігайте позитивний настрій.  
Що ж робити, якщо постійно не щастить? Психологи пропонують 

допомогти самим собі, провівши так званий сценарний аналіз. Сценарний 
аналіз – спроба зрозуміти, куди ведуть рейки, якими їде ваш паровоз, – один зі 
способів, що допомагають людині подивитися на себе з боку і вирішити – треба 
щось міняти чи ні. Можна продовжувати грати ту ж роль, якщо сценарій цілком 
влаштовує, а можна взяти на себе режисерські функції – перебудувати 
мізансцени, а то й зовсім поставити новий спектакль з іншим сюжетом. Людині, 
що вирішив змінитися, має сенс зробити наступні кроки:  

– усвідомити свій сценарій («запрограмованість» на ситуацію);  
– розлучитися з однозначними установками;  
– побачити різні шляхи зміни своєї «сценарної програми» – можливість 

руху вашого «паровоза» за різними шляхами;  
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– розібратися зі своїми «провокаторами». Це можуть бути слова або 
вчинки, що визначають звичайний ваш шлях. Можна спробувати зробити щось 
принципово нове в звичної ситуації;  

– скласти особистий набір обмежень і ніколи не брати участь в певних 
ситуаціях, які можуть обернутися повторенням негативної програми.  

Однак не варто сприймати сценарій як щось негативне, адже без сценаріїв 
наша життя стало б суцільною імпровізацією. Деяким затишно навіть у своїх 
негативних сценаріях. Несвідоме проходження сценарію допомагає 
заощаджувати час і сили.  

Цілеспрямованість і розширення кругозору. У процесі побудови кар`єри 
рано чи пізно постає питання, що робити з «непрофільними активами». 
Слідуючи фінансовій аналогії, профільними активами будуть ті навички й 
цінності, які безпосередньо пов'язані з основною діяльністю. Вважається, що 
успішний менеджер повинен вміти виділити свої профільні активи і 
концентруватися саме на їх розвиток.  

А як бути з непрофільними навиками та захопленнями? Чи слід від них 
позбавлятися? На перший погляд – так: більшого успіху в житті домагається 
той, хто зосереджується на певній лінії розвитку, сфокусованість на одному 
справі краще відбивається на його професійних досягненнях. У той же час 
непрофільні активи можуть сильно підживлювати людину, розширювати її 
кругозір і сформувати те єдине, що зробить її унікальним професіоналом, ціна 
якого зростає багаторазово.  

Розумна диверсифікація допомагає мінімізувати ризики і в періоди криз, 
коли саме непрофільні активи можуть стати основою нового бізнесу. У 
сучасному бізнесі, коли всі ноу-хау живуть недовго, чим більше 
диверсифіковані погляди на бізнес і управління ним, тим більше шансів 
виграти в конкурентній гонці. Ця теза справедлива і для розвитку особистісних 
навичок. Орієнтуючись тільки на вузькопрагматичну мету, людина збільшує 
ризик потрапляння в певну пастку. Розвиток професійних навичок у певний 
момент може стати безплідним: людина досягає «меж компетентності» у своїй 
області, переступити які йому може допомогти тільки капітальний «ремонт» 
своїх знань і навичок, що супроводжується оновленням «фундаменту» своїх 
трудових досягнень.  

 
Тема 11 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА 

ПІДПРИЄМСТВА» В ХНУМГ ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
 

11.1 Напрямки підготовки фахівців 
11.2 Інформаційне забезпечення навчального процесу 
11.3  Болонський процес: сутність та завдання 

 
11.1 Напрямки підготовки фахівців 

 

Спеціальність: Економіка підприємства 
Кваліфікаційний рівень – бакалавр. 
Термін навчання – 4 роки. 
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Варіанти кваліфікації: 
– бакалавр з економіки підприємства; 
– бакалавр з економіки підприємства, викладач економічних  дисциплін; 
– бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням іноземної 

мови; 
– бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням права 

господарської діяльності; 
– бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням 

інформаційних систем. 
Кваліфікаційний рівень  – спеціаліст з економіки підприємства. 
Термін навчання – 1 рік. 
Кваліфікаційний рівень – магістр з економіки підприємства. 
Термін навчання – 1 рік. 

 
11.2 Інформаційне забезпечення навчального процесу 

 

Інформаційне забезпечення навчального процесу здійснюється через: 
1. Лекції (конспект); 
2. Методичні вказівки: до лабораторних робіт; практичних занять 

курсових проектів, і випускної бакалаврській роботі; дипломної роботи. 
3. Літературні джерела (читальний зал, бібліотека, Internet). 
Рекомендації:  
Конспект складає  студент на основі курсу лекцій  по дисципліні. 
Методичні вказівки розробляють кафедри (предметні й профільні). 
Методичне забезпеченні всіх курсів наведено у цифровому репозиторії 

університету. 
Літературні джерела вивчають у відповідності зі списком рекомендованої 

літератури (по дисциплінах). 
Пошук потрібних літературних джерел здійснюється через бібліотечні 

каталоги і картотеки відповідно до каталожних карток. 
 

11.3  Болонський процес: сутність та завдання 
 

Сучасна вища освіта характеризується прагненням більшої сумісності та 
порівнянності систем вищої освіти національних шкіл. Цьому сприяє 
Болонський процес. 

Болонський процес започатковано на зустрічі міністрів освіти 29  
Європейських країн 10 червня 1999 р. Підписана ними Болонська декларація 
передбачує до 2010 р. створення спільного Європейського простору вищої 
освіти. Головною метою декларації учасники визнали інтенсифікацію 
європейської мобільності випускників вищих навчальних закладів. Така 
мобільність вважається базисною для підвищення конкурентоздатності 
європейської системи вищої освіти та її випускників на світовому ринку праці. 
Надалі головна мета процесу, незмінна за змістом, підлягала уточненню та 
деталізації відносно стратегії її досягнення, головних завдань, стандартів, тощо, 
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під час наступних регулярних зустріч учасників процесу в період 1997-2005 p.p. 
[Лісабон, Болонья, Прага, Берлін, Берген (Норвегія)].  

Найважливішими завданнями для розвитку європейської системи вищої 
освіти, а також для створення декларованого Європейського простору вищої 
освіти визнано: 

Короткотермінові завдання: 
– прийняття  системи загальновизнаних та порівняльних поміж собою 

кваліфікаційних рівнів (професіональних титулів), зокрема, запровадженню 
додатків до дипломів в єдиному євростандарті (Diploma Supplement, DS); 

– прийняття системи вищої освіти, яка спирається на два цикли (ступені): 
нижчий ступінь (undergraduate), який надає право на отримання 
кваліфікаційного рівня бакалавра (ВА, ліценціата), та вищий ступінь (graduate), 
який надає право на отримання кваліфікаційного рівня магістра (МА, майстра); 

– впровадження європейської системи трансферу (обміну) та акумуляції 
(накопичення) залікових балів (кредитів) – European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). 

Перспективні завдання на довший термін: 
– розвиток європейської мобільності студентів, викладачів та 

адміністраторів вищої школи; 
– розвиток європейської співпраці в галузі забезпечення якості освіти 

(розробка критеріїв та методологій, які можна порівняти); 
– розвиток європейського виміру в галузі вищої освіти (зокрема у 

співпраці між університетами різних країн), створенні інноваційних програм 
навчання та досліджень. 

Необхідні умови здійснення процесу. Наведені вище завдання та головна 
мета процесу досягаються лише з урахуванням та повагою до різнорідності 
культур, мов, національних систем вищої освіти та автономії університетів. 
Консолідація європейських систем вищої освіти повинна відбуватися завдяки 
міжнародному співробітництву, а також шляхом спільної діяльності з 
неурядовими організаціями, які займаються проблемами вищої освіти. 

Ключовими поняттями в переліку завдань Болонського процесу, 
обов'язкових до виконання в короткий термін для тих університетів, які мають 
намір увійти в процес, є поняття Європейської системи трансферу та акумуляції 
кредитів (залікових балів) (ECTS), а також поняття додатку до диплому 
(Diploma Supplement, DS) , яке використовує систему ECTS та її компоненти. 

 ECTS є орієнтованою на студента системою опису освітніх програм (або 
навчальних планів) шляхом кількісної оцінки їх компонентів у залікових балах 
(кредитах). Система кількісної оцінки компонентів освітніх програм 
(предметів, модулів, блоків) у кредитах базується на повному навчальному 
навантаженні студента, необхідному для досягнення декларованих цілей 
(знань, умінь, навичок) відповідного компоненту програми. 

 ECTS впроваджується в Європі з 1989 р. і з того часу була перевірена в 
ході пілотних проектів та удосконалена у 145 європейських університетах. 
Система дає можливість підтримати мобільність студентів у межах країн-
учасниць, забезпечує взаємне визнання навчальних досягнень студента за 
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періоди навчання в різних університетах (і навіть різних країнах). Система 
ECTS дозволяє акумулювати досягнення студента в умовах вибору ним власної 
траєкторії та темпу навчання. Вона робить навчальні програми легкими для 
читання та порівняння студентам, як місцевим, так і іноземним. Нарешті, ECTS 
є обов'язковим євростандартом Болонського процесу. 

 Успішність студентів оцінюється в національній шкалі оцінок. Втім, 
доброю практикою вважається дублювання національної шкали оцінок 
успішності в залікових книжках студентів та інших відповідних відомостях в 
шкалі оцінок ECTS, яка є елементом системи. 

 Наведена нижче порівняльна таблиця дає уявлення про співвідношення 
української шкали оцінок та шкали ECTS. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця співвідношення української шкали 
оцінок та шкали ECTS 
 

Шкала ЕСТS 
Статистичні критерії 

шкали ЕСТS 

Відповідні рівні 
діючої української 
шкали успішності 

Співвідношення між 
національною 

шкалою та ЕСТS 
A – excellent Кращі 10% Відмінно 5 – відмінно 
B – very good Наступні 25% 4,5 – дуже добре 

C – good Наступні 30% 
Добре 

4 – добре 

D – satisfactory Наступні 25% 
3,5 – цілком 
задовільно 

E – sufficient Останні 10% 
Задовільно 

3 – задовільно 
FX 2,5 – недостатньо 

F – fail 

Два типи 
неуспішних 
студентів 

Незадовільно 
2 – незадовільно 

      
 Модель додатків до дипломів (Diploma Supplement, DS) була розвинута 
Європейською комісією, Радою Європи, а також UNESCO/CEPES і має на меті 
єдиний і стандартизований опис природи, рівня, змісту, наповнення та статусу 
(nature, level, context, content and status) навчання, яке отримав та успішно 
засвоїв власник диплому. Додатки до дипломів переслідують мету прозорого та 
спрощеного міжнародного визнання професійних та академічних кваліфікацій 
(дипломів, ступенів, сертифікатів, тощо) та їх порівняння. 

DS є гнучким, але не директивним, документом, який покликаний 
заощаджувати гроші, час та робоче навантаження власника на ринку праці.  

DS є документом, виготовленим та підписаним в університеті, який надав 
кваліфікацію (ступінь, сертифікат, тощо) за стандартизованою формою 
Європейською Комісією двома мовами (одна з котрих – англійська). Документ 
складається з восьми обов'язкових секцій: 

1. Інформація про власника кваліфікації; 
2. Інформація про наданий кваліфікаційний рівень; 
3. Інформація відносно рівня наданої кваліфікації; 
4. Інформація відносно змісту навчання та осягнутих результатів; 
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5. Інформація відносно функцій, притаманних наданому 
кваліфікаційному рівню; 

6. Додаткова інформація; 
7. Інформація о легалізації (засвідчення) додатку до диплому; 
8. Стандартизована інформація про національну систему вищої освіти. 
Інформація повинна бути надана по всім секціям обов'язково. Якщо за 

якихось причин певний пункт неможливо висвітлити, необхідно в ньому ж 
вказати причини, за якими це не виявилося можливим. Університети повинні 
забезпечити додаткам до дипломів такий самий рівень захисту (від підробки) та 
рівень засвідчення (легітимації), який вони забезпечують відповідним 
дипломам. Опис національної системи вищої освіти, у межах якої власник 
диплому був кваліфікований, покладається на Національні академічні центри 
інформації та визнання (NARIC – National Academic Centers of Recognition and 
Information), його стандартизована форма доступна в Інтернеті. 

Тут треба додати, що українські дипломи визнають більш як у 40 країнах 
світу, але скрізь, де б Вас не брали на роботу, Ви повинні пройти тестування, і 
чи отримаєте Ви верх над своїми конкурентами, залежить тільки від Ваших 
знань.  

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Які існують аспекти трактування категорії «економіка»? 
2. Що таке економічні потреби? 
3. Що таке галузева та територіальна структура економіки країни? 
4. В чому виражається головне економічне протиріччя? 
5. Як класифікують економічні науки? 
6. Що виступає предметом економіки підприємства? 
7. Як класифікують ресурси підприємства? 
8..Що таке підприємницька діяльність? 
9..Охарактеризуйте етапи розвитку будівельної справи. 
10. Що таке будівельна діяльність? 
11. Охарактеризуйте особливості будівництва. 
12. В чому проявляється зв`язок будівництва з галузями економіки? 
13. Назвіть вимоги та сутність професії економіста. 
14. Охарактеризуйте основні напрямки управління кар`єрою. 
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