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ВСТУП 

 
Дисципліна „Основи підприємницької діяльності‖ одна з перших у 

переліку дисциплін, які вивчають студенти економічних спеціальностей і 

включає деякі теми і запитання, що отримали подальший розвиток у таких 

фундаментальних науках як маркетинг, менеджмент, економіка. Цей курс 

лекцій спрямовано, перш за все, на вивчення системного підходу до такого 

складного явища, як сучасне підприємництво. 

На практичні заняття виносяться теми, що потребують детального 

опрацювання й аналізу для більш глибокого і систематизованого вивчення 

навчального матеріалу. Окремі питання семінарів можуть слугувати темами для 

написання рефератів.  

Мета цієї дисципліни – дати студентам загальну уяву про бізнес, 

розглянути його соціально-економічний зміст. 

Завдання: розкрити механізм створення власної справи, показати процеси 

функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, а 

також висвітлити проблеми його управління і державного регулювання, і на цій 

основі сформувати підприємницький тип мислення, котрий так необхідний для 

розвитку бізнесу. 

 Заняття з дисципліни „Основи підприємницької діяльності‖ проводять у 

формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносять на самостійне 

опрацювання студентами. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні 

основи ведення бізнесу, законодавчі аспекти регулювання підприємницької 

діяльності. 

Студент повинен уміти:  

– орієнтуватися у виборі напряму діяльності стосовно до потреб 

ринку; 

– реалізувати на практиці навчки щодо заснування власної справи і 

реєстрації підприємства. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Природа бізнесу і його економічна основа 

Мета: ознайомитися з історичними аспектами виникнення бізнесу в 

процесі розвитку суспільства, виявити родові ознаки бізнесу, з’ясувати роль 

бізнесу в економіці.  

План 

1. Поняття бізнесу. Необхідність його виникнення. 

2. Стратегія і тактика бізнесу. 

3. Родові ознаки бізнесу. 

4. Економічна свобода – основна умова розвитку бізнесу. 

5. Суб’єкти бізнесу. 

                                            

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: бізнес, ділові відносини, стратегія бізнесу, тактика 

бізнесу, власність, суверенітет ділових відносин, контрагент, рушійні сили 

бізнесу, суб’єкти бізнесу, елементи системи бізнесу. 

Під бізнесом розуміють ініціативну діяльність підприємців, спрямовану 

на одержання прибутків. 

В умовах сучасної ринкової економіки ділові люди здійснюють 

підприємницькі ініціативи, вступаючи у відношення не з потенційними і 

дійсними жертвами власної ініціативи, а з іншими діловими людьми. Кожна 

угода так чи інакше відбиває зацікавленість в успішному її розв’язання. Якщо 

така угода, її предмет  або форма не заборонені законом (наприклад, збут 

наркотиків, торгівля зброєю заборонені в багатьох країнах, заборонена також і  

праця рабів), то, крім безпосередньої зацікавленості учасників у її успішному 

виконанні виступає і переважає зацікавленість суспільства в ефективному 

розвиткові економіки. 

У повсякденному вжитку бізнес – це добування грошей із грошей. Не 
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заперечуючи проти такого визначення, варто було б до нього додати:за 

допомогою продуктивної діяльності – виготовлення продукту або надання 

послуг. Формула бізнесу: ―Г - Г1‖. Вкладаючи у справу гроші Г, бізнесмен по 

завершенні справи отримує гроші назад з приростом Г1, тобто прибутком. В 

українській мові ідентичним слову ―бізнес‖ є "підприємництво‖, тобто 

організація продуктивної діяльності. 

Завдання до теми 

Теми рефератів 

1. Економічна основа бізнесу.  

2. Рушійні сили бізнесу. 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення бізнесу і назвіть його родові ознаки. 

2. Стратегія і тактика бізнесу. 

3. Розкрийте зміст приватної власності як економічної основи бізнесу. 

4. Дайте визначення економічної свободи і обґрунтуйте, чому вона є основною 

умовою розвитку бізнесу. 

5. Розкрийте зміст категорій "суверенітет ділових відносин" і "консенсус 

інтересів". 

6. Що ви відносите до рушійних сил бізнесу? Назвіть їх. 

7. Яка відмінність між підприємництвом і бізнесом? 

8. Хто може бути суб’єктами бізнесу і кому заборонена ця діяльність? 

9. Розкрийте зміст підприємницького, споживчого, трудового та державного 

бізнесу. 

Література [1, 4, с. 398-410; 5, с. 133-139; 13, с.4-8; 16, с. 5-23] 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Вибір форми підприємницької діяльності 

Мета: розглянути підприємництво як елемент бізнесу і сучасну форму 
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господарювання в усіх його аспектах на основі вивчення законодавчої бази 

підприємницької діяльності в Україні. Визначити основні форми бізнесу на 

основі кількісних та якісних параметрів.  

План 

1. Підприємство як сучасна форма господарювання. 

2.  Принципи і умови організації підприємницького бізнесу. 

3. Види підприємницької діяльності. 

4. Обмеження в здійсненні бізнесу. 

5.Основні форми бізнесу. Характеристика індивідуальної 

підприємницької діяльності. 

6. Основні форми колективного підприємництва. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: підприємництво, принципи організації бізнесу, 

обмеження в бізнесі, види діяльності, індивідуальне підприємництво, 

колективне підприємництво, підприємство, об'єднання підприємств: асоціації, 

корпорації, концерни, консорціуми, науково –  виробничі об’єднання. 

Підприємництво як економічний феномен є категорією бізнесу, і являє 

собою ініціативну, самостійну діяльність, яка здійснюється на свій ризик і під 

свою майнову відповідальність громадянами, об'єднаннями громадян з 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою одержання 

прибутку. 

Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не пов'язана з отриманням 

прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою. Головне, що вирізняє 

підприємця серед інших агентів суспільно корисної діяльності,  – це 

можливість і обов'язковість отримання певного зиску. Традиційно існують дві 

моделі підприємництва: класична та інноваційна. Класична модель 

підприємництва орієнтована на максимально ефективне використання наявних 

ресурсів підприємства. 

Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання 
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будь  – яких (у межах закону) і насамперед нових управлінських рішень для 

підприємницької діяльності, особливо, коли бракує власних природних 

ресурсів. 

Законодавство України передбачає певні обмеження щодо здійснення 

підприємництва окремими суб'єктами та на окремі види діяльності. 

Організаційно – господарською одиницею бізнесу є підприємство.  

Підприємство – це первина ланка функціонування продуктивних сил і 

виробничих відносин. Підприємство здійснює будь-які види господарської 

діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають 

меті, передбаченій статутом підприємства. 

Відповідно до форм власності, установленими законом України "Про 

власність‖, підприємства як організаційна структура бізнесу бувають таких 

видів: індивідуальне підприємство; сімейне підприємство; приватне 

підприємство; колективне підприємство; державне комунальне підприємство; 

державне підприємство; спільне підприємство; орендні підприємства. 

За економічним призначенням підприємства як підприємницькі структури 

поділяються на: виробництво засобів виробництва, предметів споживання, 

продукції військово-промислового комплексу, виробництво ідей і послуг, 

духовне виробництво. 

За масштабами виробництва  – на індивідуальні, серійні, масові. 

За рівнем спеціалізації  – на спеціалізовані, універсальні. 

За кількістю персоналу  – на малі, середні, великі.  

За галузями виробництва на – промислові, будівельні, сільські,  

громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування та ін.  

За сферами виробництва на  виробничі і невиробничі. 

За новими формами господарювання на  фірми, контори, бюро, агенства, 

біржі, групи, фонди, кооперативи, товариства, банки, ферми та ін.  

Завдання до теми 

Теми рефератів 

Підприємства як організаційна структура бізнесу. 
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Значення підприємницького бізнесу в сучасних умовах. 

Малий бізнес. Партнерство. Корпорація. 

Контрольні питання : 

1. Розкрити поняття '‖підприємництво‖. 

2. Принципи та умови організації бізнесу і обмеження його 

функціонуванні. 

3. Дайте перелік підприємств бізнесу, об'єднань та охарактеризуйте їх.  

4. Чим вирізняються організаційно-правові форми підприємництва. 

5. Які підприємства належать до малого бізнесу? Дайте характеристику і 

розкрийте їхню роль у суспільному виробництві. 

6.  В яких формах виступає партнерство і чим відрізняється воно від кор -

поративного підприємництва.  

7.  Визначте організаційно – правову і функціональну форму 

підприємства бізнесу, яке б ви хотіли створити. Ваші аргументи на користь 

свого вибору. 

Література [1, 4, с. 15-18; 10, с. 7-21; 16, с. 5-23] 

 

Практичне заняття №3 

Тема. Процес створення підприємств малого бізнесу та їх реєстрація 

Мета: Закріплення якісних знань технології створення власної справи за 

допомогою практичного втілення. 

        Ділова гра: підготовка необхідної документації для реєстрації 

підприємства, що створюється. 

1. Знайомство із засновницькими документами різноманітних 

суб’єктів підприємницької діяльності. Упорядкування всіх необхідних 

документів. 

2. Аналіз процедури реєстрації підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: підприємницька ідея, засновницькі документи: статут, 
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засновницькій договір, статутний фонд, державна реєстрація, реорганізація, 

ліквідація. 

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство нелегко. Кожне 

таке рішення приймається, виходячи з конкретної ситуації, й тому  свого роді 

унікальне, але все таки у подібних рішеннях є щось загальне – вони допускають 

відмову від сформованого способу життя на користь створення власної справи. 

У кожному конкретному випадкові при організації діяльності малого 

підприємства потрібно користуватися відповідними законодавчими актами, що 

регулюють господарське  життя фірми  даної  форми  власності.   Безумовно, 

обов'язковим для всіх малих підприємств незалежно від усіх форм власності є 

діяльність, банкрутство, оподатковування і т. д. 

Малі підприємства створюються двома основними засобами: 

- через перетворення існуючих і функціонуючих державних підприємств 

або їхніх структурних підрозділів; 

- шляхом утворення нових господарських одиниць, що стали результатом 

ініціативної діяльності громадян або юридичних осіб. 

Кожне мале підприємство здійснює свою господарську діяльність 

відповідно до положень статуту. У цьому основному документі відображаються 

такі моменти: 

- вид малого підприємства; 

- його найменування і місцезнаходження (юридична адреса); 

- мета і предмет діяльності; 

- органи управління і контролю, їх компетенція;  

- порядок утворення майна; 

- порядок розподілу прибутку; 

- умови припинення діяльності підприємств. 

Статут обов'язково проходить визначену законодавством процедуру 

утвердження. 

Установчі документи: рішення про створення малого підприємства, згода 

підприємця – засновника, статут і заява про реєстрацію малого підприємства 
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подаються у виконком (районної, міської чи обласної Ради). Державна 

реєстрація малого підприємства проводиться у встановлений законодавством 

термін, відлік якого ведеться з моменту подання документів. Після реєстрації 

підприємство отримує права юридичної особи. 

Контрольні питання і завдання 

1. Чому ідея є вихідною точкою, з якої починається власна справа. 

2. Як створюється статутний фонд. Назвіть порядок його 

формування. 

3. Які документи необхідно підготувати до державної реєстрації. 

4. За яких умов припиняється діяльність підприємств бізнесу.  

Література [1; 5, 15-29; 7, с. 25-29; 15, с. 17-25;16, с.30-47] 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Виробнича діяльність підприємницьких структур 

Мета: Отримати практичні навички та обґрунтувати власну ідею за 

допомогою складання бізнес – плану з використанням наведеної схеми. 

Ділова гра: Складання бізнес плану підприємства. 

 

Короткі теоретичні відомості 

1. Бізнес-аналіз як основа складання бізнес-плану підприємства. 

Табличний аналіз зовнішнього середовища, організація маркетингу на 

підприємстві фінансового стану, виробничих проблем, системи управління 

персоналом, ефективність адміністративної діяльності. 

2.  Пошук і осмислення можливих чинників успіху в бізнесі конкурентних 

переваг, переваг у витратах, переваги першопрохідника. 

3. Складання бізнес-плану і-го підприємства. 

Бізнес-план – це ретельний,чітко структурований і старанно 

 підготовлений  документ,  що описує , до чого прагне фірма, як вона припускає 

досягнення поставленої мети і як буде виглядати після її досягнення.   
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 Це зручна, форма ознайомлення потенційних інвесторів із проектом, у 

якому їм пропонується взяти участь. 

Існують дві найважливіші причини для підготування бізнес-плану:  

- переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладання грошей у ваш 

бізнес або надання кредиту; допомогти зберігати обраний курс і не дозволити 

випадковим обставинам відхилити вас від обраної мети. Основна мета бізнес-

плану  – досягнення розумного і  реального компромісу між тим, що фірма хоче 

і чого може досягти. Бізнес–план покликаний відповісти на три ключові 

питання: де зараз знаходимося? (Поточний стан бізнесу). Куди рухаємося? 

(Бажаний стан). Як ми прийдемо туди? (Найбільш ефективний шлях) 

Структура бізнес–плану 

1.Стислий огляд або резюме об’єкта. Основні пункти даного розділу, стислий 

опис бізнесу і ринку, необхідний розмір інвестицій, очікувані прибутки, 

конкурентні переваги. 

2.Компанія і галузь, у яких вона зайнята. 

3.Характеристика продукції: опис продукції, відомості про патенти, 

унікальність, поточний стан справ. 

4.Ринок і маркетинг: потенційні споживачі вашої продукції, чисельність 

майбутніх клієнтів, характер попиту, конкуренти, труднощі виходу на ринок. 

5.Стратегія маркетингу: система ціноутворення, система знижок, організація 

збуту продукції, система просування товару на ринок. 

6.Виробнича діяльність, схема виробничого процесу, склад необхідного 

устаткування, сировина і матеріали,  розташування приміщень,  екологічна і 

технічна безпека виробництва, вимоги відносно трудових ресурсів. 

7.Керування і права власності: організаційно-правова  форма   бізнесу, 

відносини з місцевою адміністрацією, консультанти, аудитори. 

8.Стратегія фінансування: потреба у фінансових коштах, джерела фінансових 

коштів, використання фінансових коштів, довгострокові фінансові стратегії.  

9.Ризики та їхнє урахування: оцінка ризиків, шляхи їх  подолання. 

Література [1; 5, 11-29; 7, с. 5-19; 15, с. 49-56; 16, с. 251-252] 
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Практичне заняття №5 

Тема. Партнерські зв’язки, їх форми і сутність.  

Підприємницький договір. 

Мета: На основі законодавчої бази дати уявлення про структуру та 

визначити основні етапи укладання підприємницького договору. Розглянути 

існуючі форми партнерських зв’язків у різних сферах співробітництва на 

прикладі реальних договорів, що фіксують діючі угоди та операції. 

План 

1.Схема підприємницьких дій з реалізації проекту. 

2.Форми співробітництва у сфері виробництва: лізинг, франчайзинг, 

ліцензування, проектне фінансування, виробнича кооперація. 

3.Співробітництво у фінансовій сфері:  факторинг,  комерційний 

трансферт. 

4.Оферта як особлива форма укладання договору. 

5.Форми розрахунків за операціями. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: підприємницький договір, лізинг, франчайзинг, 

ліцензування, проектне фінансування, виробнича кооперація, факторинг, 

трансферт, оферта, комерційна угода.  

Договір (контракт, угода) –  форма закріплення партнерських зв'язків, а 

саме предмета договору, взаємних прав і обов'язків, наслідків порушення 

домовленостей. 

Договір опосередковує взаємовідносини стосовно праці, виробництва і 

реалізації продукції (робіт, послуг) і є основною формою практичного 

здійснення ринкових відносин між контрагентами діючої системи 

господарювання. 

Будь-який договір складається з преамбули, основної частини (специфічні 

умови та загальні умови), заключна частина. 
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Особливою формою укладання договору є оферта  – ведення переговорів 

у письмовій формі, при якій одна із сторін готує пропозицію іншій стороні у 

вигляді проекту договору. При цьому проект договору повинен бути 

підписаний автором оферти –  оферентом. 

Розрізняють тверді та вільні оферти. 

Партнерські зв’язки – це договірні відносини, які встановлюються між 

декількома підприємцями і надають можливість кожному з них отримати 

необхідний рівень прибутку за рахунок обміну результатами діяльності, що 

виступають у товарній і грошовій формах. 

Основними формами співробітництва у сфері виробництва є: спільне 

підприємство, виробнича кооперація, лізинг (особливий вид оренди, об'єктом 

якої у більшості випадків виступає устаткування, транспортні засоби тощо), 

проектне фінансування, ліцензування, підрядне виробництво. 

Виробнича кооперація – це форма співробітництва, коли організується 

закінчений виробничий цикл усіма співпрацюючими партнерами, а кожний з 

них виконує свою частку робіт у рамках єдиного виробничого процесу. 

Отримуваний після повного завершення циклу доход (прибуток) розподіляється 

між партнерами відповідно до внеску кожного з них у загальний обсяг робіт.  

Підрядне виробництво –це відносини між підприємцями, коли один із них 

здійснює цільове виробництво товару за прямою вказівкою замовника. 

Товарообмінними вважаються такі операції, за яких основу 

взаємовідносин партнерів становить рух (просування) товарів, але при цьому 

повністю виключається грошова форма розрахунків, тобто здійснюється 

прямий обмін одного товару на інший з дотриманням цінового паритету. 

Основним видом товарообмінних операцій є бартер та комерційна 

триангуляція. 

У торгівлі існують такі види угод: звичайна (угода про купівлю-продаж), 

угода про передачу інформації типу ‖ноу-хау‖ (за винагороду, умови і розміри 

якої передбачені контрактом); угода про встановлення прямих зв’язків, угода 

про експорт, реекспорт або імпорт товару. 
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Партнерські зв'язки у сфері фінансових відносин охоплюють факторинг і 

комерційний трансферт. 

Комерційний трансферт – це взаємне придбання партнерами капіталу в 

національній валюті у визначених розмірах за договірною ціною. Куплена 

валюта зараховується на рахунок покупця у національному банку країни-

продавця. 

Завдання до теми 

Теми рефератів 

1.Лізинг. 

2.Організація оптового продажу товарів. Роздрібна торгівля. 

3.Основні типи договорів, що зустрічаються у діяльності 

підприємств. 

Контрольні питання і завдання: 

1.Навести схему підприємницьких дій з реалізації проекту. 

2.Структуризація і порядок укладання договорів.  

3.Розкрити сутність поняття оферти як особливої форми укладання 

договору, її види.  

4.Найважливіші форми співробітництва партнерів.  

5.Які форми розрахунків за операціями є найбільш 

розповсюдженими. 

Література [1; 8; 15, с. 39-45; 16, с. 255-259] 

 

 Практичне заняття №6 

Тема. Менеджмент і маркетинг підприємницьких структур 

Мета: визначити основне призначення менеджменту як мистецтва 

управління. Визначити головний напрям маркетингу як системи 

випереджаючого і оперативного відображення даним виробництвом запитів 

ринку. На основі складання, рекламного звернення дослідити вплив на 

аудиторію якісних характеристик продукції, що рекламується. 
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План 

1 . Сутність концепції маркетингу. 

2.   Цінова політика.  

3.  Використання реклами. 

4.  Сутність менеджменту, основні напрями його розвитку. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: маркетинг, ринок збуту, цінова політика, реклама, 

менеджмент, функції менеджменту, організаційна структура управління.  

Маркетинг  – це система організації його праці, за якої  виробничі рішення 

приймають на основі вимог ринку, прогнозування та управління ними. Для 

комерційного успіху за допомогою маркетингу необхідно: 

1) визначити кінцевого споживача; 

2) зрозуміти, чим він керується при виборі продукту; 

3)  виявити покупця і того, хто фінансує придбання товару; 

4)  зрозуміти, хто і яким чином впливає на розробку і прийняття рішення; 

5)  знати, що сподобається клієнтові як людині; 

6)  створити систему роботи зі споживачем. 

Одним з основних питань маркетингу є встановлення цін на товар. Цінова 

політика фірми має бути спрямована на одну із трьох задач: 

1) забезпечення життєдіяльності фірми; 

2) максимізація прибутку; 

3) утримання ринку. 

Стратегія ціноутворення  – це вибір підприємством можливої динаміки 

зміни початкової ціни товару в умовах ринку, що найкраще відповідає меті 

підприємства. 

Підприємець у процесі своєї діяльності користується двома показниками: 

ринковою ціною та мінімальною можливою ціною. 

Мінімально можлива ціна –  це розрахунковий показник, який дорівнює 

сумі витрат виробництва та прибутку на витрачений капітал за мінімальним 
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рівнем. 

Реклама –  це комплекс дій виробника щодо широкого розповсюдження 

інформації про фірму та її товари, послуг  чи продукти. Для вияву ефективності 

майбутньої реклами введено поняття точки нульової ефективності реклами. 

Цей показник визначає, на яку величину повинен вирости обсяг  реалізації за 

незмінної ціни, щоб можливо було компенсувати витрати, які пов'язані з 

проведенням рекламної кампанії. 

Управління  – це процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої 

мети. Основні функції управління: планування, організація, мотивація, 

контроль. 

Планування  – це набір дій та рішень, що здійснюється керівництвом, які 

ведуть до розробки стратегій, щоб допомогти організації досягнути своєї мети. 

Планування має виконувати дві основні функції: забезпечення узгодженого 

розвитку підрозділів фірми; керівництво діяльністю всіх ланок виробництва з 

урахуванням дії чинників зовнішнього середовища. Види планування: 

перспективне, стратегічне, поточне, оперативне. На стратегічних планах 

підприємства базується проектування організаційної структури. Забезпечення 

максимальної відповідності організаційного менеджменту підприємства 

задачами його конкретної діяльності й умовам взаємодії з ринковим 

середовищем досягається використанням типових структур управління: 

лінійній, функціональній та лінійно – функціональній. 

Існують такі групи методів управління: економічні методи, 

адміністративно-правові й організаційно – розпорядчі, соціально-психологічні. 

Формою участі трудових колективів у розв’язанні питань виробничого, 

соціального та духовного життя підприємницької  організації є колективний 

договір. 

Можна виділити три основні напрями менеджменту для підприємця: 

-  організація процесу виробництва; 

-  вибір тактики та стратегії дій на ринку; 

- вибір найбільш ефективних форм і напрямів партнерських зв'язків 



 19 

 

Завдання до теми 

Теми рефератів 

1. Маркетинг. 

2. Реклама. 

3. Організаційна структура і функції менеджменту 

4. Менеджер як фактор виробництва і управління бізнесом. 

 

Контрольні питання 

1. Менеджмент  - це економічний орган, функція, вид діяльності, система 

управління чи галузь людського знання? 

2. Розкрийте організаційну структуру і функції менеджменту. 

3. Охарактеризуйте органи управління фірмою.  

4. Яким би ви хотіли бачити менеджера? Дайте його характеристику.  

5. Які відмінності між бізнесменом, підприємцем, менеджером? 

6. Визначте управлінську стратегію для свого підприємства та 

 обґрунтуйте свій вибір. 

7. Розкрийте суть маркетингу, назвіть його види та охарактеризуйте їх.  

8. Що таке сегментація ринку? 

Література [1; 8; 15, с. 223-225; 16, с. 202-215] 

 

 Практичне заняття №7 

Тема. Основні елементи системи фінансування і оподаткування. 

Інфраструктура  

Мета: Визначити основні джерела фінансування. Розглянути порядок 

відкриття розрахункових рахунків підприємств. Ознайомитися з основними 

положеннями системи оподаткування в Україні. На прикладі діяльності 

основних елементів інфраструктурного середовища бізнесу, визначити їх вплив 

на забезпечення діяльності підприємницьких одиниць та економічну систему в 

цілому. 
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План 

1. Джерела фінансування бізнесу. Взаємовідносини підприємств і банків. 

2. Відкриття рахунків підприємства. 

3. Особливості формування початкового капіталу в умовах перехідного 

періоду. 

4. Управління фінансами підприємств. 

5. Основні положення системи оподаткування. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: фінанси, кредит, банк, розрахунковий рахунок, 

інвестиційні банки, ощадбанки, платоспроможність, податкова система, 

податки, рекламні агентства,  аудиторські та консалтингові компанії. 

Ринкова інфраструктура – це сукупність різноманітних суб'єктів сфери 

обігу, яка забезпечує необхідні умови для нормального функціонування 

ринкової економіки. У ринковій інфраструктурі відокремлюють ринки капіталу, 

засобів виробництва і праці. Елементами ринку капіталу є фондова біржа, 

комерційні банки. Інвестиційні та інноваційні фонди, брокерські контори, 

страхові компанії, фонд державного майна, державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку. Ринок засобів виробництва обслуговують товарні біржі, 

торговельно-посередницькі фірми, аукціони, ярмарки, державна інспекція з 

контролю за цінами і стандартами, антимонопольний комітет тощо. 

Інфраструктуру ринку праці становлять: біржа праці, центри і фонд зайнятості 

населення, державний фонд сприяння підприємництву, пенсійний фонд, фонди 

милосердя тощо. 

Для здійснення бізнесової діяльності необхідно   мати   стартовий капітал. 

Під капіталом прийнято розуміти матеріальні та грошові кошти, а також 

інтелектуальні напрацювання і організаторські навички, котрі 

використовуються у процесі виробництва і його обслуговування та є джерелом 

і засобом отримання прибутку. Потрібний розмір початкового капіталу 

визначається на основі економічних розрахунків щодо конкретного проекту, 
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розробленого стосовно прийнятої нової підприємницької ідеї. 

Джерела формування підприємницького капіталу: 

1) фінансові підсумки попередньої діяльності;  

2) особисті заощадження; 

3) позичкові кошти  – найбільш поширений. 

Оборотний капітал у його грошовій формі акумулюється на 

розрахунковому рахунку підприємства і у вигляді касових залишків. На 

розрахунковому рахунку підприємства повинна залишатися сума, достатня для 

оперативного використання. У цьому і полягає основна складність управління 

фінансами. Підприємець не повинен допустити недостачу обігового капіталу, 

але не може допустити і його надлишків. 

 

Завдання до теми 

Теми рефератів: 

1. Діяльність комерційних банків.  

2. Аудит. 

3. Системи оподаткування. 

 

Контрольні питання 

1. Джерела формування підприємницького капіталу.  

2. Механізм відкриття розрахункового рахунку підприємства. 

3. Що собою являє податкова система та які функції виконують податки. 

Література [1; 8; 15, с. 249-256; 16, с. 202-259] 

 

Практичне завдання№8 

ТЕМА. Державне регулювання бізнесу. Культура підприємницької 

діяльності. 

Мета: Розглянути аспекти державного регулювання підприємницької 

діяльності як основу забезпечення нормальних умов функціонування 
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підприємницьких структур і рівноправності їх господарювання. Розкрити 

механізм регулювання бізнесу через законодавчі акти та діяльність 

уповноважених органів. Сформулювати морально – етичний кодекс 

вітчизняного підприємця як невід’ємний елемент для досягнення 

підприємницького успіху. 

План. 

1. Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

2.   Механізм регулювання бізнесу. 

3.   Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в Україні.  

4.  Характеристика і організація підприємницького успіху. 

5. Професійна культура підприємницької діяльності. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: державне регулювання, механізм державного 

регулювання, органи державного регулювання, амортизаційна політика, 

антимонопольне регулювання, діловий успіх, професійна культура, моральний 

кодекс підприємця. 

Державне регулювання бізнесу – це вплив держави на діяльність 

  підприємницьких структур, суб'єктів бізнесу і ринку з метою забезпечення 

нормальних умов їх функціонування. Ринкова конкуренція не може бути 

єдиним регулятором ринкової економіки, для забезпечення стабільності 

ринковий механізм повинен доповнюватися державним регулюванням. 

Структура механізму державного регулювання – це система заходів, 

розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб'єктів 

бізнесу. 

Органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, 

використовуючи: 

- податкову і фінансово-кредитну систему, яка встановлює ставки 

податків і відсотків за державними кредитами, податкові пільги, цільові дотації; 

- державне майно і систему резервів, ліцензії, лізинг, соціальні, 
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економічні та інші норми і нормативи; 

- науково-технічні, економічні, соціальні, державні та регіональні 

програми; 

- договори на виконання робіт і постачань для державних потреб. 

Мета державної підтримки бізнесу – створення однакових умов для всіх 

суб'єктів господарювання, зайнятих у сфері бізнесу, а також вирівнювання 

підприємницьких структур з іншими сферами суспільного виробництва. 

Особливо такої підтримки потребує дрібний та середній бізнес. 

Україна як самостійна держава гарантує всім підприємцям рівні права і 

створює однакові можливості для функціонування, доступу до матеріально-

технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів 

за умови виконання робіт і поставок для державних потреб. 

Водночас розвиткові державної системи підтримки бізнесу необхідно 

підтримати ініціативу малого підприємництва в об'єднанні зусиль у сфері 

державно-фінансової діяльності (створення асоціацій, наприклад, Асоціація 

підтримки міжнародного бізнесу). 

У підприємництві поняття успіху пов'язане насамперед з досягненням 

результату, очікуваного при започаткуванні реалізації проекту або ідеї. 

Цивілізоване розуміння успіху має на увазі передусім морально-етичні його 

аспекти, а вже потім фінансові. Таким чином, підприємницький успіх за 

правильного розуміння його суті має бути оцінений з урахуванням здійснення 

власної ідеї, бажання самоствердження або намагання змінити хід подій тощо. 

Гроші, прибуток, безперечно, є важливими складовими успіху, але не можуть 

виступати як його головна мета. 

Справжнє  підприємництво це організація виробництва, а вже потім 

заробляння грошей, накопичення стартового капіталу.  

Етика підприємництва означає здійснення господарської діяльності 

підприємства, його керівництва, окремого підприємця відповідно до етичних, 

тобто ціннісних (духовних) критеріїв поведінки, соціально відповідальних дій у 

дусі того культурного середовища, до якого підприємець належить. 
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Підприємницька культура охоплює широкий спектр питань ділової етики 

та етикету. Правила поведінки базуються на: 

– чесності й законослухняності підприємця; 

– забезпечення високої якості й технічного рівня своєї продукції; 

– забезпечення безпеки праці; 

– чесних і порядних відносинах з постачальниками, клієнтами, партнерами 

у бізнесовій діяльності. 

 

Завдання до теми 

Теми рефератів 

1. Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні.  

2. Морально – етичний кодекс цивілізованого підприємця.  

 

Контрольні питання і завдання 

1. У чому полягає державне регулювання бізнесу. 

2. Назвіть структуру механізму державного регулювання бізнесу. 

3. В яких формах здійснюється державна підтримка розвитку бізнесу в 

Україні?  

4. Сутність і складники підприємницького успіху. 

5. Характеристика професійної культури бізнесу. 

6. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі. 

Література [1; 8; 15, с. 212-220; 16, с. 202-215] 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

1. Поняття бізнесу. Об'єктивний характер його виникнення. 

2. Стратегія і тактика бізнесу. 

3. Економічна свобода  – основна умова розвитку бізнесу. 

4. Суб’єкти бізнесу. 

5. Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання  

6. Принципи і умови організації підприємницького бізнесу. 

7. Обмеження у здійсненні бізнесу 

8. Підприємство як організаційна структура бізнесу. 

9. Основні форми бізнесу та їх класифікація.  

10. Установчі документи та їх підготовка. 

11. Статутний фонд і його формування.  

12. Державна реєстрація. 

13. Припинення діяльності структур підприємницького бізнесу. 

14. Бізнес-план як інструмент  виробничої діяльності. 

15. Бізнес-аналіз: аналіз зовнішнього середовища, аналіз фінансового  

становища, аналіз виробничих проблем, аналіз організації маркетингу на 

підприємстві. 

16. Структура бізнес-плану. 

17. Основні форми співробітництва у виробничій діяльності.  

18. Основні форми співробітництва у сфері товарообігу.  

19. Основні форми співробітництва у фінансовій діяльності.  

20. Основні форми угод у сфері торгівлі.  

21. Посередництво.  

22. Підприємницький договір.  

23. Класифікація договорів.  

24. Оферта як різновид договору.  

25. Комерційні та некомерційні організації.  

26. Товариства.  

27. Виробничі кооперативи.  
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28. Унітарні підприємства. 

29. Сутність менеджменту. Менеджер як фактор виробництва і управління 

бізнесом. 

30. Поняття маркетингу. 

31. Цінова політика.  

32. Використання рекламного впливу.  

33. Методи реалізації продукції.  

34. Організація оптової та роздрібної торгівлі.  

35. Взаємовідносини підприємств і банків. 
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