
Завдання 1 

Якби мені зараз дали  

1 000 000 $,  

я б …. 
Час на виконання: 3 хвилини  



Які ресурси нам 
потрібні: види та 
джерела 

01/04/2021 – м. Дніпро 

Тренерка проєкту, д.е.н, проф.  
Єрмошкіна Олена Вячеславівна 



План на 
сьогодні 

14:00-
15:00 

15:00-
15:10 

15:10-
16:00 



Правила 
модулю  
у форматі 
онлайн 

 ДЛЯ ЗАПИТАННЯ  

 УВІМКНЕНА КАМЕРА  

 МІКРОФОН  

 ЦИФРОВА ТЕРПИМІСТЬ 



Над яким 
блоком 
працюємо? 



Ресурс – 
це… 

кількісно вимірювана можливість 
виконання будь-якої діяльності 
людини або людей;  

 

умови, що дозволяють за 
допомогою певних перетворень 
отримати бажаний результат 



Ресурс 
харкте-
ризується  

Джерело 

Приналежність 

Облікованість 

Витратність 

Відновлюваність 

Обміність 

Природній знос 



Хто 
власник 
ресурсів? 

Найбільш важливі активи, необхідні 
для функціонування бізнес-моделі. 

Компанія може бути: 

  власником цих ресурсів 

брати їх в оренду 

отримувати від ключових партнерів  
 



Які 
ресурси 
можуть 
бути? 

Матеріальні 

 Інтелектуальні 

Людські 

Фінансові 

 Інформаційні 

Часові 



Ключові 
питання 

Які ресурси є у нас зараз? 

 

Які ключові ресурси потрібні нам для 
реалізації ціннісних пропозицій? 

 

За допомогою яких ключових ресурсів ми 
зможемо налагодити канали збуту? 

 

За допомогою яких ключових ресурсів ми 
зможемо збільшити потік доходів? 



Матеріальні 
ресурси 

Виробничі потужності 

Будівлі та споруди 

Обладнання 

Транспортні засоби  

Точки продажу 

Точки мережі дистрибуції 



У мене є 
-------------------- 
Мені потрібно 

У мене є Мені потрібно 



Чи все це мені 
потрібно? 

Мені потрібно 
Скільки це 

коштує 

Чи  можу я десь 
дістати це 

безкоштовно 

Де я можу це 
купити 



Інтелектуальні 
ресурси 

Логотип 

Ім'я бренду та його девіз 

Торгові марки 

Патенти 

Авторські права 

Партнерські бази даних  

Клієнтські бази даних 

Авторські ноу-хау та інновації 



Що я маю на 
сьогоднішній 
день? 

У мене є Мені потрібно 



Чи все це мені 
потрібно? 

Мені потрібно 
Скільки це 

коштує 

Чи  можу я десь 
дістати це 

безкоштовно 

Де я можу це 
купити 



Людські 
ресурси 

Здатності 

Потенційні можливості 

Особисті характеристики 

Заробітна плата 

Методи нарахування заробітної плати 

Графік оплати праці 

KPI персоналу 



Що я маю на 
сьогоднішній 
день? 

У мене є Мені потрібно 



Чи все це мені 
потрібно? 

Мені потрібно 
Скільки це 

коштує 

Чи  можу я десь 
дістати це 

безкоштовно 

Де я можу це 
купити 



Фінансові 
ресурси 

Власні 
 
Позикові 



Власний 
капітал 

Статутний фонд 

Резервний фонд 

Спеціальні (цільові) фонди 

Нерозподілений прибуток 

Інші форми власного капіталу 



Джерела 
власного 
капіталу 

• Внутрішні

- прибуток у 

розпорядженні 

підприємства;

- амортизаційні 

відрахування;

- інші внутрішні 

джерела

• Зовнішні

- додатковий пайовий 

чи акціонерний 

капітал;

- фінансова допомога;

- інші зовнішні 

джерела



Позиковий 
капітал 

Банківський кредит 

Облігаційна позика 

Комерційний кредит 

Кредиторська заборгованість 



Що я маю на 
сьогоднішній 
день? 

У мене є Мені потрібно 



Чи все це мені 
потрібно? 

Мені потрібно 
Скільки це 

коштує 

Чи  можу я десь 
дістати це 

безкоштовно 

Де я можу це 
купити 



Інформаційні 
ресурси 

Де я отримую інформацію? 

Як я отримую інформацію? 

Скільки коштує ця інформація? 

Яку інформацію отримують від 
мене інші? 

Як я захищаю свою інформацію? 



Часова 
ресур-
сність 

вміння людини знаходити час на 
втілення своїх цілей і планів, 

можливість виконання 
пріоритетних завдань як зараз,  

так і у майбутньому 



Звідки 
береться? 

Напрацьовується через 
навички ефективності 

 

Накопичується через 
оптимізацію часу 

 

Створюється через здатність 
пріоритизації завдань 



Хто його 
видає? 

Єдиний ресурс,  

який  

ми  

самі видаємо собі 



Де 
обліковується? 

Десь у нашій уяві й 
власних ставленнях 

самих до себе  
і свого часу 



Як 
витрачається? 

На будь-які дії  
чи 

бездіяльність 



Як 
обмінювати? 
 

купити  

вільний  

час 



Як 
відновлюється
? 

Щоранку прокидаючись, 
ми отримуємо   

86 400 секунд  

запасу часового ресурсу 



Який 
природний 
знос? 

Навіть якщо ви нічого не 
робитимете,  

ваш часовий ресурс 
потрохи 

зменшуватиметься 



Які ресурси 
потрібні саме 
для Вашого 
проекту? 

Види ресурсів Стадія 1 Стадія 2 … Стадія N 

Матеріальні 

Інтелектуальні 

Персонал 

… 

Види ресурсів Джерело 1 Джерело 2 … Джерело N 

Матеріальні 

Інтелектуальні 

Персонал 

… 


