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Метод DFD, або діаграми потоків даних (Data Flow Diag-
rams), являє собою ієрархію функціональних процесів, зв‟язаних 
потоками даних. Це дозволяє продемонструвати як процес пере-
творюється з вхідного у вихідний та виявити відносини між 
цими процесами. Згідно цього методу, модель системи визнача-
ється як ієрархія діаграм потоків даних, що описують 
асинхронний процес перетворення інформації від її уведення в 
систему до видачі споживачеві.  

Таким чином, використання методів моделювання бізнес-
процесів на підприємстві є одним з перспективних напрямків 
удосконалення системи управління господарською діяльністю. 
Розглянуто основну методологію моделювання бізнес-процесів.  

Встановлено, що одним з основних критеріїв вибору методу 
й інструменту є ступінь володіння ним з боку консультанта або 
аналітика, грамотність вираження думок мовою моделювання, 
що забезпечує достатній рівень розуміння моделей з боку керів-
ників і фахівців організації і застосування цих моделей на 
практиці. 
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Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України підприєм-
ництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб‟єктами гос-
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подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці 
мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 

Отже, у разі здійснення господарської діяльності систематич-
но, а не одноразово або час від часу, людина стикається з необ-
хідністю легалізувати свою діяльність. Несистематичне отри-
мання доходів внаслідок разового виконання робіт або надання 
послуг, навіть на підставі письмових договорів, не зобов‟язує 
особу реєструвати офіційно ведення господарської діяльності. 

Законодавство надає можливість обирати організаційно-пра-
вові форми ведення господарської діяльності. Можна вести 
підприємницьку діяльність у таких формах: 

 фізична особа-підприємець (ФОП); 
 господарські товариства: повне товариство, командитне 

товариство, товариство з обмеженою (ТОВ) або додатковою 
відповідальністю, акціонерне товариство; 

 кооперативи; 
 приватні підприємства (ПП); 

 громадські об‟єднання (відповідно до Закону України 
«Про громадські об‟єднання» від 22.03.2012 р. їм надається 
право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо). 

Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки на етапі 
заснування, на етапі становлення і розвитку бізнесу. Для деяких 
видів бізнесу законодавство визначає обов‟язкові вимоги до 
організаційно-правової форми (наприклад, банки можуть бути 
тільки публічними акціонерними товариствами або кооператив-
ними банками), але в більшості випадків вибір засновників 
нічим не обмежений. Для того, щоб використовувати законо-
давчі пільги щодо обмеження відповідальності та спрощеного 
оподаткування, можна структурувати бізнес і замість однієї 
компанії зробити кілька. Одна і та ж особа в більшості випадків 
може бути одночасно засновником і директором необмеженої 
кількості юридичних осіб, а також фізичною особою-підприєм-
цем (за винятком рідкісних обмежень). Головне в такому разі не 
укладати угод між різними фірмами за підписом однієї і тієї ж 
особи, оскільки такі угоди можуть бути оскаржені [1]. 
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Рисунок 1 – Види організаційно-правових форм господарювання 

На організацію фінансів впливають організаційно-правові 
форми господарювання, сфера та характер діяльності підпри-
ємств. Це проявляється в процесі формування капіталу (статут-
ного фонду), розподілу прибутку, утворення грошових фондів, 
внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах з 
бюджетом тощо.  

Не має особливого значення, яку форму ви оберете сьогодні, 
ви можете змінити її у майбутньому. Багато хто із приватних 
підприємців перетворювали свої фірми в партнерства або кор-
порації залежно від ступеня економічного зростання 
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Одноосібне володіння. Суть його полягає в тому, що все 
майно фірми належить одному власникові, який самостійно 
управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну особисту 
відповідальність за всі зобов‟язання фірми. 

Труднощі із залученням великих капіталів, оскільки власних 
фінансових ресурсів одноосібного підприємця для розвитку 
своєї справи здебільшого не вистачає. Через невисокий рівень 
платоспроможності комерційні банки неохоче надають таким 
підприємцям великі кредити, вимагаючи більш високу плату за 
користування ними. 

Повну відповідальність за борги. Це означає, що у разі 
невдалого господарювання одноосібний власник може втратити 
не лише особисті заощадження, а й усе власне майно, яке піде на 
сплату боргів кредиторам. 

Відсутність спеціалізованого управління, що, ясна річ, нега-
тивно позначається на ефективності підприємницької діяльнос-
ті, адже одноосібний власник сам виконує всі управлінські 
функції. Проте далеко не всі люди здатні на це. 

Невизначеність термінів функціонування. Підприємницька 
діяльність такої організаційної форми юридично припиняється у 
разі банкрутства, позбавлення волі за карний злочин, психічного 
захворювання або смерті одноосібного власника. 

Партнерство (товариство). Ця форма організації підприєм-
ництва є логічним продовженням розвитку одноосібного воло-
діння. Така організаційно-правова форма підприємницької 
діяльності передбачає об‟єднання капіталів двох і більше 
окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу ризи-
ку, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контролю 
результатів бізнесу, активної участі в його веденні. Основою 
взаємин між сторонами, що вступають у партнерство, є договір.  

За ступенем участі засновників (партнерів) у діяльності 
підприємства прийнято розрізняти такі товариства: повні(з пов-
ною відповідальністю); командитні; товариства з додатковою та 
з обмеженою відповідальністю 

Розглянемо, які переваги партнерство має перед одноосіб-
ними володіннями. 

По-перше, зростають фінансові можливості фірми внаслідок 
об‟єднання кількох капіталів. Банки сміливіше дають кредити 
таким фірмам. 
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По-друге, вдосконалюється управління фірмою. З‟являється 
спеціалізація в управлінні, тобто розподіл управлінських функ-
цій між партнерами. Крім того, є можливість найняти професій-
них менеджерів. 

По-третє, велика свобода та оперативність господарських дій. 
По-четверте, як і одноосібні володіння, партнерства користу-

ються податковими пільгами, оскільки прибуток кожного учас-
ника оподатковується як його індивідуальний дохід. 

Корпорація (акціонерне товариство). Є нині домінантною 
формою підприємницької діяльності. Її власниками вважають 
акціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого 
внеску в акціонерний капітал корпорації. Увесь прибуток корпо-
рації належить її акціонерам. Виокремлюють дві його частини. 
Одна частина розподіляється серед акціонерів у вигляді дивіден-
дів, друга – це нерозподілений прибуток, що використовується 
на подальший розвиток корпорації. Функції власності та конт-
ролю поділені між акціонерами (власниками акцій) і менедже-
рами. 

Корпоративна форма організації підприємницької діяльності, 
як і всі інші, також має недоліки. 

Мають місце певні розбіжності між функціями власності і 
контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість опера-
тивного управління корпорацією. Розподіл функцій власності та 
контролю може призвести до виникнення соціальних супереч-
ностей (конфліктів) між менеджерами та акціонерами корпо-
рації. 

Корпорація сплачує більші податки в розрахунку на одиницю 
отримуваного прибутку, ніж інші організаційні форми бізнесу, 
адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий корпорацією 
прибуток, а потім – дивіденди акціонерів, тобто фактично існує 
проблема подвійного оподаткування. 

У корпоративній формі бізнесу існують потенційні можли-
вості для зловживань з боку посадових осіб. Наприклад, керів-
ництво корпорацій може організовувати емісію акцій для по-
криття збитків, спричинених безгосподарністю певних струк-
турних ланок [3]. 
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науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

HRM (Human Resources Management, управління персоналом, 
HR-менеджмент) – галузь знань та практичної діяльності, спря-
мована на залучення до організації кваліфікованого персоналу, 
здатного здійснювати покладені на нього обов‟язки та опти-
мальне його використання. Управління персоналом є невідділь-
ною частиною автоматизованих систем керування підпри-
ємством [1]. 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що 
відповідає певній сфері діяльності за віком, фізичними та 
освітніми даними.  

За характером участі у виробничому процесі працівники ком-
панії поділяються на працівників основної діяльності (робіт-
ники, інженерний персонал – інженери, службовці, допоміжний 
персонал – МОП, студенти, охоронний персонал) і невиробни-
чий персонал зайнятий у сфері послуг. 

Оцінка персоналу – це цілеспрямоване зіставлення певних 
характеристик працівників з відповідними параметрами, 
вимогами. 

Коефіцієнт найму – розраховується як відношення кількості 
прийнятих на роботу до кількості працівників до середньо-
облікової чисельності працівників. 
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