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ВСТУП 

 

Курс „Основи підприємницької діяльності‖ може бути вивчений лише в 

процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Враховуючи 

важливість даного матеріалу з курсу, певну його частину студенти вивчають 

самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, насамперед необхідно 

ознайомитися з програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та 

послідовністю їх вивчення. 

Важлива роль в освоєнні даного курсу відведена самостійній роботі, яка 

здійснюється за допомогою даних методичних вказівок. 

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної 

самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен 

вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане 

доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок 

термінів. 

 Основні форми самостійної роботи з курсу „Основи 

підприємницької діяльності‖: 

- комплексне вивчення конспекту лекцій; 

- опрацювання основної та додаткової літератури; 

- виконання індивідуальних завдань. 

Самостійна робота передбачає опрацювання матеріалів підручників, 

навчальних та методичних посібників (рекомендована література для роботи 

над кожною темою наведена у даних методичних вказівках), конспекту лекцій 

викладача. Самостійну роботу над курсом студенти виконують у бібліотеці та 

вдома. Консультації викладача, що веде курс, проводяться згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

№ 
пор. 

 
 

ТЕМА 

Денна форма Заочна форма 

Кількість 
годин 

лекцій 
 

Кількість 
годин 

сам. 
роб. 

Кількість 
годин 

лекцій 

Кількість 
годин 

сам. 
роб. 

1 2 3 4 5 6 

1. МОДУЛЬ 1 

Економічна природа бізнесу 

2 2 1 2 

2. Фактори розвитку бізнесу 2 1 1 2 

3. Загальна характеристика 

підприємницької діяльності 

4 2 1 2 

4. Вибір форми 
підприємницької діяльності 

2 1 1 2 

5. Процес створення 

підприємств малого бізнесу і 
їх реєстрація 

2 2 0,5 2 

6. Виробнича діяльність 

підприємницьких структур 

1 2 0,5 2 

7. Партнерські зв’язки, їх 
форми та сутність 

1 2 1 2 

8. МОДУЛЬ 2  
Підприємницький договір 

3 2 1 2 

9. Менеджмент 

підприємницьких структур 

1 1 0,5 2 

10. Маркетингова діяльність у 
бізнесі 

2 1 0,5 4 

11. Інфраструктура бізнесу 2 1 0,5 4 

12. Основні елементи системи 

фінансування і 
оподаткування 

2 1 0,5 2 

13. Державне регулювання 
бізнесу 

2 2 0,5 1 

14. Підприємницький успіх і 

культура бізнесу 

2 2 0,5 1 

УСЬОГО: 28 22 10 30 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Тема 1 Економічна природа бізнесу 

1. Стратегія і тактика бізнесу. 

2. Економічна основа бізнесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення бізнесу і підприємництва. 

2. Які основні питання стоять перед економічною формацією? 

3. У чому сутність закону попиту і пропозиції? 

4. Стратегія і тактика бізнесу. 

5. Назвіть типи власності, юридичні форми власності та розкрийте їх 

економічну сутність. 

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

 

Тема 2 Фактори розвитку бізнесу 

1. Суб’єкти бізнесу. 

2. Поняття правоздатності та дієздатності 

Питання для самоперевірки 

1.У чому суть економічної свободи? 

2. Назвіть основні поняття, що лежать в основі відносин бізнесу. 

3. Основні рушійні сили бізнесу. 

4. Суб'єкти бізнесу. Поняття правоздатності та дієздатності.  

5.Назвіть основні елементи системи бізнесу. 

6. Розкрийте суть підприємницького, трудового та споживчого бізнесу. 

7. Необхідність існування державного бізнесу 

Література: [1; 4;с.15–18;10, с.7–21; 16, с. 5–2]. 

 

Тема 3 Загальна характеристика підприємницької діяльності 

1 .Обмеження в здійсненні бізнесу. 
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2. Підприємство як організаційна структура бізнесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Підприємництво як особлива форма бізнесу. 

2. Еволюція поняття підприємництва. 

3. За якими основними напрямами здійснюється аналіз можливостей 

підприємства? 

4. Основні показники діяльності підприємства.  

5. Поняття конкуренції. Види конкуренції. 

6.  Вибір ринкової стратегії підприємства. 

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

 

Тема 4 Вибір форми підприємницької діяльності 

1. Основні форми колективного підприємництва. 

2. Малий бізнес. Партнерство. Корпоративне підприємництво. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні принципи здійснення підприємницької діяльності. 

2. Умови, необхідні для розвитку бізнесу. 

3. Які ви знаєте види обмежень у бізнесі? 

4. Дайте визначення підприємства. 

5. Основні ознаки юридичної особи. 

6. Види об'єднань підприємств, їх особливості. 

7.  Наведіть приклади об'єднань підприємств. 

8. Поняття малого бізнесу. Доведіть необхідність розвитку малого бізнесу.  

9. Які підприємства відносяться до малих? 

10. Основні організаційні форми партнерства. 

11. Значення корпоративного підприємництва.12. Дайте визначення 

акціонерному товариству. 

13.Які основні типи акціонерних товариств ви знаєте? 

Література: [1; 5, c. 11–29; 7, c. 5–19; 15, c.49–56; 16, c.251–252]. 
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Тема 5 Процес створення підприємств малого бізнесу та їх реєстрація 

1. Підприємницька ідея, її джерела та методи пошуку. Етапи створення 

підприємств малого бізнесу. 

2. Припинення діяльності структур підприємницького бізнесу. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого розпочинається підприємницька діяльність? 

2. Назвіть основні етапи створення підприємств. 

3. Які  документи створюють  основу для  функціонування підприємства? 

4. Суть установчого договору і статуту, їх основні розділи. 

5. Створення статутного фонду. 

6. В якому порядку здійснюється державна  реєстрація підприємства? 

7. Дайте перелік основних документів, що необхідно представити для 

державної реєстрації 

8. Форми припинення діяльності підприємства. 

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

 

Тема 6 Виробнича діяльність підприємницьких структур 

1.Бізнес – план як інструмент виробничої діяльності. 

2. Аналіз результатів підприємницької діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Планування діяльності підприємств. Види планування. 

2. Необхідність складання бізнес-плану. 

3. Назвіть основні розділи бізнес-плану та розкрийте їх суть. 

4. Назвіть основні показники, яки характеризують ефективність діяльності 

підприємства. Як вони розраховуються? 

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

 

Тема 7 Партнерські зв’язки, їх форми та сутність 

1. Партнерські зв’язки у сфері комерційної діяльності. 
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2. Співробітництво у фінансовій сфері. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть схеми підприємницьких дій щодо реалізації проекту. 

2. Які форми співробітництва у сфері виробництва ви знаєте? Наведіть 

приклади для кожної з форм. 

3. Які основні умови обговорюються при укладанні бартерного договору? В 

чому сутність комерційної тріангуляції? 

4. Розкрийте механізм здійснення факторингових операцій. Сутність 

комерційного трансферту. 

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

 

Тема 8 Підприємницький договір 

1. Оферта як особлива форма складання договору. 

2. Форми розрахунків по операціях. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття договору. Види договору. 

2. Назвіть складові елементи підприємницького і установчого договору. В 

чому їх відмінність? 

3. Які групи умов договору можна виділити? 

4. Наведіть приклади можливого формулювання специфічних умов договору. 

5. Порядок укладання договору за допомогою оферти. 

Література:[1; 8; 15, с. 125– 129; 16, с. 202– 210]. 

 

Тема 9 Менеджмент підприємницьких структур 

1. Організаційна структура і функції менеджменту 

2. Менеджер як фактор виробництва і управління бізнесом. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття менеджменту. Основні етапи процесу управління. 

2.Планування діяльності підприємств. Види планування.  
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3. Необхідність складання бізнес-плану. 

4. Назвіть основні розділи бізнес-плану та розкрийте їх суть. 

5. Назвіть основні показники, які характеризують ефективність діяльності 

підприємства. Як вони розраховуються? 

6. Які існують групи методів управління персоналом? В чому їх сутність? 

Література: [1; 8; 15, с. 212– 220; 16, с. 202– 215]. 

 

Тема 10 Маркетингова діяльність у бізнесі 

1. Необхідність використання реклами. 

2. Використання реклами. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення маркетингу. 

2. На які основні цілі спрямована цінова політика підприємства? 

3. Необхідність використання реклами. 

Література: [1; 8; 15, с.125– 131; 16, с.221– 246]. 

 

Тема 11 Інфраструктура бізнесу 

1. Відкриття рахунків підприємства. 

2. Консалтингові і аудиторські компанії, рекламні агентства і засоби масової 

інформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте складові елементи інфраструктури бізнесу. 

Література: [1; 8; 15, с. 177– 185; 16, с. 119– 138]. 

 

Тема 12 Основні елементи системи фінансування і оподаткування 

1. Управління фінансами підприємства. 

2. Основні положення системи оподаткування. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть складові елементи капіталу.  
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2. Дайте визначення поняттям «основний капітал», «обіговий капітал».  

3. В чому особливість формування капіталу у перехідний період? 

4. Назвіть джерела формування підприємницького капіталу.  

5. Розкрийте сутність управління оборотним капіталом. 

Література: [1; 8; 15,c.161-– 169; 16, c.96– 115, c.182– 197] 

 

Тема 13 Державне регулювання бізнесу 

1. Необхідність державного регулювання бізнесу. 

2. Механізм регулювання бізнесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Необхідність державного регулювання бізнесу 

2. Наведіть перелік заходів, що входять до структури механізму державного 

регулювання. 

3. Розкрийте мету державної підтримки розвитку бізнесу. 

Література: [1; 8; 15, с. 260– 253; 16, с. 221– 246]. 

 

Тема 14 Підприємницький успіх і культура бізнесу 

1. Характеристика і організація підприємницького успіху.  

2. Професійна культура бізнесової діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Що належить до поняття  „підприємницька етика‖? 

2. Що ви вкладаєте у поняття "підприємницький успіх‖ ?  

3. Основні правила поведінки підприємця. 

Література: [1; 8; 15, с .70– 93; 16, с .96– 115, с. 6– 11]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Тест 1 

Існують таки форми підприємницького бізнесу: 

а) виробничий,комерційний, фінансовий; 

б) трудовий, державний; 

в) споживчий, комерційний, державний. 

Тест 2 

Дієспроможність –  це: 

а) право людини розпочати свою власну справу, купувати деякі товари, 

продавати товари за своєю ціною; 

б)  спроможність людини або юридичної особи своїми діями набувати права і 

створювати обов’язки; 

в) спроможність людини мати права і обов’язки. 

Тест 3 

Товариство з додатковою відповідальністю – це: 

а) товариство, статутний фонд якого розподілено на частки, розмір яких 

визначається в засновницьких документах. Учасники товариства несуть 

відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах внесків; 

б) товариство, статутний фонд якого розподілено на частки, розмір яких 

обумовлюється  в засновницьких документах. Учасники товариства несуть 

відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах внесків, а за 

недостатності цих сум – додатково майном, що їм належить, в однаковому для 

всіх учасників розмірі, кратному внескові кожного з них; 

в) товариство, всі учасники якого здійснюють спільну підприємницьку 

діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм 

майном. 

Тест 4 

Для державної реєстрації підприємства необхідно представити, в тому числі, 

документи: 
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а) бізнес-план; 

б) засновницькі документи; 

в) ліцензія; 

г) реєстраційна картка; 

д) письмове підтвердження юридичної адреси підприємства тощо? 

Тест 5 

Закрите акціонерне товариство –  це: 

а) товариство, статутний  фонд якого розподілено на частки, розмір яких 

визначається в засновницьких документах. Учасники товариства несуть 

відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах внесків; 

б) товариство, статутний фонд якого розподілено на акції рівної номінальної 

вартості. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном 

товариства. Акції товариства розповсюджуються відкритою передплатою або 

продажем на фондових біржах; 

в) товариство, статутний фонд якого розподілено на акції рівної номінальної 

вартості. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном 

товариства. Акції товариства розподілені між засновниками (працівниками) і не 

обертаються вільно на фондовому ринку. 

Тест 6 

Назвіть форму співробітництва, за якою достатньо потужна фірма делегує 

іншому підприємству право виготовляти або продавати продукцію під своєю 

торговою маркою (товарним знаком) за певний відсоток від доходу: 

а) франчайзинг; 

б) лізинг; 

в) виробнича кооперація. 

Тест 7 

Назвіть форму співробітництва,  за якою укладається  на право користування 

устаткуванням та іншим майном на основі орендних відносин певну плату 

(формується з сум амортизаційних відрахувань і відсотків за користування 

кредитом): 
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а) комерційний трансферт; 

б) ліцензування; 

в) лізинг. 

Тест 8 

Реекспорт– це: 

а) договір про постачання товару партнеру іншої країни; 

б) відносини, за яких один з партнерів купує товар за кордоном з метою 

його поставки партнеру з третьої країни; 

в) операція, в основі якої лежать відносини між партнерами щодо ввезення 

товару з іншої країни. 

Тест 9 

До оборотного капіталу належать такі матеріальні елементи: 

а) будови, споруди; 

б) обладнання; 

в) грошові кошти, сировина і матеріали, пристосування й інструменти 

одноразового використання  та інші.  

Тест 10 

Акцизний збір – це 

а) податок на високорентабельні й монопольні товари, який враховується в 

ціну; 

б) частина знову створеної вартості, яка відраховується до держбюджету на 

кожному етапі виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг).  

Тест 11 

Як відношення прибутку від реалізації одного виробу до собівартості іншого 

виробу розраховується: 

а) рентабельність виробу; 

б) рентабельність капіталу; 

в) рентабельність підприємства. 

Тест 12 

Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу 
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для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети         

називається 

а) концерн; 

б) консорціум; 

в) асоціація.  

Тест 13 

Основою для використання економічних методів управління є: 

а) матеріальна зацікавленість робітників: 

б) моральна відповідальність; 

в) дисциплінарна відповідальність. 

Тест 14 

У промисловості й будівництві малими вважаються підприємства з 

чисельністю персоналу: 

а) до 300 чол.; 

б) до 200 чол.; 

в) до 100 чол. 

Тест 15 

Лінійна підпорядкованість виконавців і керівників відповідних рангів, 

кваліфікована допомога функціональних служб лінійним керівникам– це 

організаційна основа для: 

а) лінійної системи управління; 

б) функціональної системи управління; 

в) лінійно – функціональної системи управління. 

Тест 16 

Оригінальна позначка (ім'я, термін, рисунок або їхнє сполучення), яка має 

правовий захист і призначена для ідентифікації товарів – це: 

а) товарний знак: 

б) товарне ім'я: 

в) товарна марка. 
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Тест 17 

З економічної точки зору найбільш конкурентоспроможним є товар з    

такими характеристиками: 

а) має найнижчу ціну придбання; 

б) має найнижчу ціну споживання: 

в) потребує найнижчих експлуатаційних витрат.  

Тест 18 

Форс–мажор – це: 

а) обставини непереборної сили, 

б)  штрафні санкції; 

в) знижки. 

Завдання 19 

Необхідно: обрати відповідне визначення для кожного наведеного терміна. 

Термін Визначення 
1 Джерела 

фінансування 

А. Переуступка третій стороні постачальником неоплачених 

покупцями боргів і, відповідно, права платежу за ними 

2 Інвестиції Б. Юридична особа, що вкладає свої кошти у діяльність 
господарюючих суб'єктів з метою отримання прибутку 

3 Фінанси В. Наявні та очікувані джерела надходження фінансових ресурсів 

для забезпечення виробничих та інших потреб підприємства 
4 Внутрішні 
джерела 

фінансування 

Г. Сума грошових коштів, оборотних і необоротних активів, 
наданих засновниками при створенні підприємства для здійснення 

ним господарської діяльності 

5 Лізинг Д. Величина цього показника залежить від співвідношення доходів і 

втрат підприємства 

6 Кредит Е. Сукупність економічних грошових відносин, пов'язаних із 

формуванням, використанням і розподілом грошових надходжень і 
фондів грошових коштів для забезпечення ефективної діяльності 
підприємства 

7 Факторинг Є. Надання грошових коштів або матеріальних цінностей у 
користування на певний період на умовах поверненості та зі 

сплатою відсотків 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

МОДУЛЬ 1 

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. 

МОДУЛЬ 2 

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.  
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25. Комерційні та некомерційні організації.  

26.Товариства.  

27.Виробничі кооперативи.  

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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