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Тема: Підприємництво. Ринок праці. 

Ключові 
здобутки у 
вивченні теми 

Досліджуємо в чому полягає суть підприємницької 
діяльності. Товар на ринку праці. 

Розуміємо поняття підприємницька діяльність, 
мета підприємця, законодавче регулювання 
підприємницької діяльності, поняття 
роботодавців та найманих працівників, професія 
та кваліфікація працівника, оплата за 
пропрацьовано працю. 

Діємо, аналізуючи та оцінюючи показники 
підприємницької діяльності та ринку праці. 

Матеріали уроку: 

Людина з будь-якою освітою і професійною підготовкою час від часу 
постає перед вибором: працювати за наймом чи розпочати власний бізнес? 
Упродовж всього дорослого життя це питання виникає у кожного. Деякі 
відповідають на це питання однозначно ― краще працювати на себе. Таких 
людей називають бізнесменами або підприємцями. Соціологи та економісти 
вважають, що підприємливість ― дуже рідкісний виробничий ресурс, який 
притаманний лише 7–10 % населення. Тому він є таким цінним. 

Але найбільш значущою функцією підприємців є здатність брати на 
себе відповідальність. Особливо це набуває ваги під час початку виробництва 
принципово нових товарів, з якими ще не знайомі споживачі, використання 
сучасних технологій або відкриття нових ринків збуту. Щоразу 
підприємець ризикує не тільки можливістю втратити капітал, вкладений у 
бізнес, але й втратою часу, здоров’я, репутації тощо. 
Головною умовою здійснення підприємницької діяльності в Україні є її 
державна реєстрація. 

Здійснюється ця процедура Державним реєстратором на підставі 
поданих громадянином юридичних документів. Після реєстрації підприємцю 
видається Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця чи 



юридичної особи підприємства і внесенням даних про цього суб’єкта в 
Єдиний реєстр підприємств, організацій та установ України (ЄДРПОУ). 

Відповідно до Господарського кодексу України та інших законів 
України підприємець має і права, і обов’язки, а також несе адміністративну і 
кримінальну відповідальність за дії і наслідки власної господарської 
діяльності. 

Не завжди інтереси підприємців і суспільства загалом збігаються. 
Саме тому сьогодні проводиться багато дискусій щодо відповідальності 
бізнесу перед місцевим населенням, громадою. 



Виокремлюють чотири основних типи соціальної відповідальності  
бізнесу. 

Економічна ― включає створення робочих місць і сплату податків 
для підтримки життєдіяльності держави. 

Юридична відповідальність передбачає дотримання бізнесом 
місцевих  і міжнародних законів. 

Етична відповідальність вимагає дотримання співробітниками і 
компанією загалом загальнолюдських норм поведінки у взаєминах один з 
одним, конкурентами, державою і суспільством. 

Добровільна ― інвестування у проекти, що приносять значну 
користь суспільству, але не мають прямої віддачі. Це захист навколишнього 
середовища, інвестиції у здоров’я та грамотність населення, інфраструктуру, 
боротьбу з бідністю і т. ін. 

Соціальна відповідальність бізнесу — це добровільний внесок 
бізнесу у розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній 
сферах, пов’язаних з основною діяльністю компанії. 



Правовий захист бізнесу — це кваліфікована допомога, яку надає 
адвокат, що має досвід в юридичному обслуговуванні та супроводі з різних 
напрямків бізнесу. 

Органи державної влади, наділені контролюючими функціями, мають 
право проводити планові і позапланові перевірки діяльності підприємств у 
сфері, що належить до їхньої компетенції. Трапляються ситуації, що посадові 
особи чи інспектори навмисне зловживають своїми повноваженнями з метою 
«виконати план по штрафах», і проводять перевірки зі перевищенням 
наданих їм прав, користуючись тим, що Ви не обізнані із нюансами 
здійснення конкретної перевірки, із внутрішніми інструкціями, що 
регламентують порядок її проведення. 

Ринок праці належить до ресурсних ринків. Це ринки на яких 
продавцями є домогосподарства, а покупцями ― підприємства. 

Представники домогосподарств ― віком від 15-ти і до 70-ти років ― 
працездатні особи, що мають певну освіту і професійну підготовку, 
пропонують на цьому ринку свої професійні послуги праці. 

Ринок праці ― це система суспільних відносин,пов’язаних із наймом і 
пропозицією праці, також це ―економічний простір (сфера 
працевлаштування), де взаємодіють покупці та продавці послуг праці. 

Вакансії ― вільні робочі місця на підприємствах, в організаціях та 
установах, для яких роботодавці шукають працівників. 

Ставка зарплати ― сума винагороди за послуги праці, що 
сплачується або за одиницю робочого часу, або за нормовану кількість 
виробленої продукції (роботи). 



професія - рід трудової діяльності, занять, що вимагають певної 
підготовки (менеджер, психолог, соціолог і.т.д.). 

спеціальність - Вид занять в рамках однієї професії, більш вузька 
класифікація роду трудової діяльності, яка вимагає конкретних знань, умінь і 
навичок, набутих завдяки фаховій освіті і забезпечують постановку і 
вирішення окремих класів професійних завдань (наприклад, менеджер по 
персоналу, менеджер з маркетингу). 

фахівці: працівники, чий розумову працю відрізняється професійної 
змістовністю, складністю і інтелектуальністю і вимагає для свого виконання 
спеціальної підготовки в залежності від рівня освіти (вищу або середню 
спеціальну освіту). Працівники цієї категорії розробляють на основі своїх 
спеціальних знань варіанти вирішення окремих конкретних функціональних 
питань виробничого або управлінського характеру. Класифікуються 
відповідно до функцій управління і спеціальною підготовкою: інженери, 
економісти, бухгалтери, юристи, технологи та ін.) 

Кваліфікація. Розрізняють кваліфікацію роботи і кваліфікації. 
Працівника. Кваліфікація роботи - це характеристика даного виду роботи, що 
встановлюється за ступенем складності, точності і відповідальності. Зазвичай 
визначається розрядом відповідно в тарифно-кваліфікаційного довідника. 
Має важливе значення для встановлення тарифних ставок робітникам і 
посадових окладів службовцям. 

Кваліфікація працівника - Це ступінь і вид професійної навченості, 
необхідні для виконання конкретного виду роботи. Встановлюється у вигляді 
розряду або категорії. 

Посада управлінська - Первинний структурний елемент в органах 
управління, визначається встановленими завданнями, правилами і 
відповідальністю. У кваліфікаційному довіднику містяться кваліфікаційні 
характеристики посад керівників, фахівців, службовців. Найменування посад 
є основою розробки схем посадових окладів, штатних розкладів, посадових 
інструкцій та інших організаційно-регламентуючих документів. 

Можна виділити посади штатні, вакантні, провідні, керівні, 
спеціальні, технічні та ін. 

Підприємства, організації, установи усіх форм власності, що мають 
вільні робочі місця ― вакансії, купують послуги праці, наймаючи на роботу 
працівників. 



За наведеним механізмом нараховується основна заробітна плата. 
Однак кожен працівник може отримувати ще й додаткову заробітну 

плату, яка нараховується до основної у вигляді премій, різних надбавок тощо. 
Таким чином кінцева сума нарахованої зарплати може бути значно більшою, 
аніж за основним окладом, і різною, навіть у працівників, що виконують 
однакову роботу. 

На руки працівник отримає зарплату за вирахуванням всіх податків та 
обов’язкових платежів, така кінцева сума оплати називається отриманою або 
чистою зарплатою. 

Окрім зарплати, підприємства своїм працівникам можуть пропонувати 
також соціальний пакет. 

Складові фонду оплати праці : 
Основна заробітна плата. Це — винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 
окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата. Це — винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови 
праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням 
виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать 
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 
спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і 
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або 
які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір 
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 



встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт 
(Кодекс законів про працю України, Закон України "Про оплату праці"). 

Завдання : 

1. Зробити конспект лекції, виписати основні терміни, їх розуміти.
2. Напишіть есе за темою «Якою я бачу свою майбутню професію?»

Свої конспекти надсилати: emiliya.karnakh@gmail.com або Телеграм 
0635606499. 


