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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

Метою самостійної роботи студентів є сприяння засвоєнню в 
поному обсязі навчальної програми дисципліни “Просемінар з 
менеджменту підприємнцької діяльності” та формуванню 
самостійності як важливої професійної якості, сутність якої полягає в 
умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 
умінь, закріплення та систематизація здобутих навичок, їх застосування 
при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 
прогалин у системі знань із предмета “Просемінар з менеджменту 
підприємницької діяльності”. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни “Просемінар з 
менеджменту підприємницької діяльності” визначається навчальною 
програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями 
викладача. 

Самостійна робота студента здійснюється у різних формах і 
передбачає: 

• опрацювання теоретичних основ, роботу з підручниками, 
навчальними посібниками, конспекти лекцій; 

• вивчення окремих тем, передбачених для самостійного 
опрацювання; 

• написання конспекту при самостійному опрацюванні теми; 
• підготовку до виступу на семінарі; 
• виконання індивідуальних завдань; 
• аналіз конкретної виробничої ситуації; 
• написання рефератів за темою заняття; 
• пошук та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою; 
• підготовку доповідей на конференції, науково-методичні 

семінари, а також публікації. 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально- 

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 
“Просемінар з менеджменту підприємницької діяльності”: 
підручником, навчальними та методичними посібниками, методичними 
матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій тощо. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми звітності, термін 
виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, 
визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної 
програми дисципліни (розділу “Самостійна робота студентів”). 
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Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 
самостійної роботи, фіксуються викладачами і мають бути доведені до 
відома студентів. 
 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

«Просемінар з менеджменту підприємницької діяльності» 
 

№ 
пор. 

 
Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Загальні засади підприємницької діяльності 

1 Роль та місце підприємництва в ринковій економіці 

2 Правове регулювання підприємницької діяльності 
3 Форми організації підприємництва 
4 Особливості акціонерної форми організації підприємництва 
5 Сфери підприємницької діяльності 
6 Державна підтримка підприємництва 

Змістовий модуль ІІ. Підприємництво, логіка розробки бізнес-
плану 

7 Методологія та логіка розробки бізнес-плану підприємства 
8 Особливості оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 
9 Міжнародне підприємництво 

10 Підприємницькі ризики 
11 Менеджмент у підприємництві 
12 Культура підприємництва 

 Разом годин: 180 



5  

ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни 

“Просемінар з менеджменту підприємницької діяльності” 
 

Змістовий модуль І. Загальні засади підприємницької діяльності 
 

Тема 1. Роль та місце підприємництва в ринковій економіці 
Еволюція поняття “підприємництво”. Підприємництво як вид 

господарської діяльності. Ознаки підприємництва. Основні функції 
підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності в 
туризмі. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємництва. 
Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. 
Складові економічної свободи: економічна самостійність, економічна 
відповідальність, економічна рівноправність. Рушійні сили розвитку 
підприємництва. 
 

Теми рефератів 
1. Розвиток підприємництва в контексті історичної еволюції. 
2. Роль підприємницької діяльності в розвитку економіки. 
3. Проблеми правового забезпечення розвитку підприємництва в 

Україні. 
4. Підприємництво як особлива форма економічної активності. 
5. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Хто перший запровадив в обіг термін “підприємець”? 
2. Які риси притаманні підприємцю? 
3. У чому полягає сутність підприємництва? 
4. Що таке підприємливість? 
5. Яка основна мета підприємництва? 
6. Які основні функції підприємництва? 
7. Що є економічною основою підприємницької діяльності? 
8. Які умови необхідно створювати для формування нової 

генерації підприємців? 
9. У чому полягають творчі засади в діяльності підприємця? 

Література [І – 1–3; ІІ – 1; 2; 4; 7] 
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Тема 2. Правове регулювання підприємницької діяльності 
Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового 

забезпечення підприємництва в Україні. Необхідність та сутність 
державного регулювання підприємництва, його форми та методи: 
адміністративні, правові, економічні. Прямі та непрямі методи 
регулювання. Інструменти впливу держави на розвиток 
підприємництва: податкова політика, цінове та кредитно-грошове 
регулювання, амортизаційна політика, регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Закон України “Про туризм”. Обмеження в підприємницькій 
діяльності. Стандартизація і сертифікація готельних послуг. Державна 
реєстрація суб’єктів підприємництва. 
 

Теми рефератів 
1. Проблеми обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
2. Об’єктивні засади державного регулювання підприємництва. 
3. Складові механізму державного регулювання підприємництва. 
4. Основні форми та методи державного регулювання 

підприємництва. 
5. Основні напрями державної підтримки підприємництва Україні. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке державне регулювання? 
2. У чому полягає сутність державного регулювання 

підприємництва? 
3. Які основні цілі економічної політики держави? 
4. У чому сутність та яка структура механізму державного 

регулювання підприємництва? 
5. Які основні функції державного регулювання підприємництва? 
6. Які основні інструменти (методи) державного регулювання 

підприємництва? 
7. Які прямі та непрямі засоби регулювання підприємництва 

використовуються? 
8. Які існують обмеження у здійсненні підприємницької діяльності? 
9. Які види діяльності можуть здійснювати лише державні 

підприємства? 
10. Які види діяльності потребують спеціального дозволу (ліцензії)? 

Література [І – 1–3; ІІ – 1; 2; 4; 7; ІІІ – 1] 
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Тема 3. Форми організації підприємництва 
Міжнародна класифікація організаційних форм підприємництва. 
Форми організації підприємництва в Україні. Статус юридичної 

особи. Основні види підприємств. Складні форми підприємницьких 
утворень: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, концерн. 

Господарські товариства як суб’єкти підприємництва та їх види. 
Особливості створення та функціонування акціонерних товариств, 
товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою 
відповідальністю, повних товариств, командитних товариств. 

Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної 
особи. 
 

Теми рефератів 
1. Підприємство як основна ланка економіки. 
2. Проблеми та перспективи розвитку приватних підприємств в 

Україні. 
3. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в 

Україні. 
4. Основні форми розвитку господарських товариств в Україні. 
5. Розвиток кооперативів в Україні. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке підприємство? 
2. Які основні спільні риси, притаманні підприємствам, дають 

підставу характеризувати підприємство як основну ланку 
(суб’єкт) економіки? 

3. Які основні функції виконує підприємство? 
4. Які види підприємств ви знаєте? Дайте їм характеристику. 
5. Які ви знаєте види підприємств залежно від розмірів? 
6. Які існують форми об’єднань підприємств? 
7. Які існують господарські товариства в Україні? 
8. Чим відрізняється унітарне підприємство від корпоративного? 
9. Які критерії слід брати до уваги при виборі організаційно-

правової форми підприємництва? 
Література [І – 1–3; ІІ – 2–4; 6; 7; ІІІ – 2; 6] 
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Тема 4. Особливості акціонерної форми організації підприємництва 
Сутність та переваги акціонерного капіталу. Типи акціонерних 

товариств. Особливості створення та функціонування публічних та 
приватних акціонерних товариств. Засновницькі документи. 

Види акцій та порядок їх відчуження. Визначення ринкової 
вартості акцій. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств. 

Порядок державної реєстрації акціонерних товариств. Управління 
акціонерним товариством. Компетенція органів управління акціонерним 
товариством. 

Механізм злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення 
акціонерного товариства. 
 

Теми рефератів 
1. Сутність та особливості створення акціонерного товариства. 
2. Типи акціонерних товариств. 
3. Органи управління акціонерним товариством. 
4. Засновницькі документи акціонерного товариства. 
5. Види акцій та порядок їх відчуження. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке акціонерне товариство? 
2. Які види акціонерних товариств можна створювати в Україні? 
3. В чому полягають переваги акціонерного товариства? 
4. Які органи управління існують в акціонерному товаристві? 
5. Назвіть і охарактеризуйте види акцій. 
6. Що таке афілійовані особи? 
7. Що таке ринкова вартість акцій? 
8. Охарактеризуйте засновницькі документи акціонерного 

товариства. 
9. Що таке контрольний пакет акцій? 

Література [І – 1–5; ІІ – 2–4; 6; 7; ІІІ – 2; 6] 
 

Тема 5. Сфери підприємницької діяльності 
Приватне, колективне, державне підприємництво та особливості їх 

здійснення. 
Виробниче підприємництво як визначальний вид підприємницької 

діяльності. Підприємництво у сфері виробництва в Україні. Комерційне 
підприємництво та його суб’єкти: товарні біржі, торговельні доми, 
виставки-продажі, аукціони, ярмарки, заклади оптової та роздрібної 
торгівлі. 

Фінансово-кредитне підприємництво та його складові: грошове та 
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інше фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у 
сфері фінансів і страхування. 
 

Теми рефератів 
1. Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в 

Україні. 
2. Виробниче підприємництво – найважливіший вид 

підприємницької діяльності. 
3. Історія розвитку комерційного підприємництва. 
4. Роль та значення посередницького підприємництва. 
5. Фінансово-кредитне підприємництво в Україні. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які існують види підприємництва? 
2. Розкрийте сутність виробничого підприємництва. 
3. Що є продуктом (результатом) виробничо-підприємницької 

діяльності? 
4. Дайте визначення понять “торгівля”, “комерсант”. 
5. Що таке комерційне підприємництво? 
6. У чому полягає зв’язок виробничого та комерційного 

підприємництва? 
7. Що таке посередництво? 
8. Яким чином посередницький бізнес поєднується з іншими 

видами підприємницької діяльності? 
9. У чому сутність фінансово-кредитного підприємництва? 
10. Чим фінансово-кредитне підприємництво відрізняється від 

комерційного? 
11. Які роль і значення страхування, страхової діяльності? 
12. Назвіть основні об’єкти страхування. 

Література [І – 1–5; ІІ – 2–4; 6; 7; ІІІ – 2; 6] 
 
 

Тема 6. Державна підтримка підприємництва 
Форми державної підтримки підприємництва. Механізм державної 

фінансової допомоги суб’єктам підприємництва. Кредитування 
суб’єктів підприємництва. Мікрокредитування. Надання гарантій 
фінансової підтримки суб’єктам підприємництва з боку держави. 
Державний фонд підтримки підприємництва. Кадрове та інформаційне 
забезпечення державою підприємницької діяльності. 

Державні та міжнародні організації, що сприяють розвитку 
підприємництва в Україні. 
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Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого 
підприємництва в Україні. 
 

Теми рефератів 
1. Проблеми обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
2. Об’єктивні засади державного регулювання підприємництва. 
3. Складові механізму державного регулювання підприємництва. 
4. Основні форми та методи державного регулювання 

підприємництва. 
5. Основні напрями державної підтримки підприємництва Україні. 
6. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємництва в 

Україні. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке державне регулювання? 
2. У чому полягає сутність державного регулювання 

підприємництва? 
3. Які основні цілі економічної політики держави? 
4. У чому сутність та яка структура механізму державного 

регулювання підприємництва? 
5. Які основні функції державного регулювання підприємництва? 
6. Які основні інструменти (методи) державного регулювання 

підприємництва? 
7. Які використовуються прямі та непрямі засоби регулювання 

підприємництва? 
8. Які існують обмеження у здійсненні підприємницької діяльності? 
9. Які види діяльності можуть здійснювати лише державні 

підприємства? 
10. Які види діяльності потребують спеціального дозволу 

(ліцензії)? 
11. У чому полягає сутність державної політики підтримки 

підприємництва? 
12. Які основні цілі державної політики підтримки 

підприємництва? 
13. Які основні напрями та принципи державної політики 

підтримки підприємництва? 
14. Які можна виділити етапи формування державної політики 

підтримки підприємництва? 
Література [І – 1; 2; 4; 7–9; ІІ – 2; 4; 6; 7; ІІІ – 1; 3; 7] 
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Теми рефератів 
1. Свобода у здійсненні підприємницької діяльності. 
2. Підприємницька ідея та її джерела. 
3. Методи пошуку підприємницької діяльності. 
4. Особистість підприємця та його ділові якості. 
5. Особистості в світовій історії підприємництва. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке підприємницька ідея? Назвіть її складові. 
2. У чому полягає необхідність розробки та впровадження нової 

підприємницької ідеї? 
3. Які існують джерела формування підприємницьких ідей та 

методи їхнього пошуку? 
4. Що таке банк підприємницьких ідей? Як і для чого підприємцю 

доцільно його створювати? 
5. Яка мета створення нового підприємства? 
6. Що необхідне для створення нового підприємства? 
7. Який загальний порядок створення нового підприємства? 
8. Які основні проблеми стоять перед підприємцем при створенні 

нової фірми? 
9. Які моменти в створенні нового підприємства, на ваш погляд, є 

найбільш складними? 
10. Яким чином формується внутрішнє середовище організації? 
11. Як здійснюється взаємовплив підприємства і зовнішнього 

середовища? 
12. Які основні фактори впливають на поводження організації? 

Література [І – 1; ІІ – 2–4; 6; 7; ІІІ – 6] 
 

Змістовий модуль ІІ. Підприємництво, логіка розробки 
бізнес-плану 

 
Тема 7. Методологія та логіка розробки бізнес-плану підприємства 

Сутність та види бізнес-планів. Стадії розробки бізнес-плану. 
Початкова стадія. Підготовча стадія. Основна стадія. Структура бізнес- 
плану. Порядок складання бізнес-плану. Зміст основних розділів. 

Презентаці бізнес-плану. Використання новітніх технологій при 
презентації бізнес-плану. 
 

Теми рефератів 
1. Етапи заснування власної справи. 
2. Характеристика засновницьких документів. 
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3. Бізнес-план підприємства. 
4. Порядок  державної  реєстрації суб’єктів підприємництва –

юридичних осіб. 
5. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва – 

фізичних осіб. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Вкажіть послідовність етапів створення підприємства. 
2. Дайте поняття бізнес-плану та обгрунтуйте необхідність його  

складання. Для кого розробляється цей документ? 
3. Які можливі способи розробки бізнес-плану? 
4. Розкрийте структуру та зміст типових розділів бізнес-плану. 
5. Поясніть структуру засновницького договору, статуту. 
6. Визначте сутність статутного фонду та порядок його формування. 
7. Які документи необхідно надати для державної реєстрації 

новостворюваного підприємства? 
8. Які документи необхідні при державної реєстрації 

громадянина, що має намір здійснювати підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи? 

9. У яких випадках передбачається перереєстрація та скасування 
державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності? 

10. Назвіть фактори (критерії) вибору банку. 
11. Які документи надаються при відкритті рахунку для формування 

статутного фонду господарського товариства? 
12. Назвіть документи, необхідні при відкритті поточного рахунку у 

банку для новостворюваного підприємства? 
13. Які кредити можуть надавати банки підприємцям? 

Література [І – 1; 3; ІІ – 2; 4–6; 7; ІІІ – 2; 3; 6]
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Тема 8. Особливості оподаткування суб’єктів підприємницької 
діяльності 

Роль податків у фінансовій системі підприємництва. 
Загальнодержавні та місцеві податки та збори. Прямі та непрямі 
податки. 

Способи сплати податків в підприємництві. Загальна система 
оподаткування. Спрощена системи оподаткування. Єдиний податок. 
Фіксований податок. Порядок відрахувань в Пенсійний Фонд і Фонди 
соціального страхування. Проблеми оподаткування малого 
підприємництва в туристичній галузі та готельному господарстві. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні. 
3. Кредитні спілки як перспективна форма фінансування малого 

бізнесу. 
4. Програми фінансування малого бізнесу в Україні Європейським 

банком реконструкції. 
5. Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу. 

 
Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає суть проблеми фінансового забезпечення 
суб’єктів малого бізнесу? 

2. Які особливості має гарантійне кредитування? 
3. За яких умов безробітний може отримати кошти з Фонду 

зайнятості організацію власної справи? 
4. Що таке кредитна спілка? 
5. Розкрийте організаційний механізм створення кредитних спілок 

в Україні? 
6. За яких умов суб’єкт малого підприємства – фізична особа 

може перейти на сплату єдиного податку? 
7. За яких умов суб’єкт малого підприємства – юридична особа 

може перейти на сплату єдиного податку? 
8. За яких умов приватний підприємець може працювати на умовах 

фінансового патенту? 
9. Розкрийте переваги та недоліки єдиного податку? 
10. Розкрийте переваги та недоліки загального способу 

оподаткування. 
11. За яких умов заходи суб’єктів підприємництва – фізичних осіб 

оподатковуються за ставкою 15 %? 
Література [І – 1–10; ІІ – 1; 2–4; 7; ІІІ – 4; 5] 
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Тема 9. Міжнародне підприємництво 
Форми спільного міжнародного підприємництва. Спільні 

підприємства: особливості створення та функціонування в Україні. 
Сутність та структура вільних економічних зон. Світовий досвід 
створення вільних економічних зон. Офшорні компанії. 
Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Механізм створення та функціонування спільних підприємств. 
3. Офшорні компанії: сутність та умови реєстрації. 
4. Особливості функціонування вільних економічних зон. 
5. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які переваги мають спільні підприємства? 
2. Що гальмує розвиток спільних підприємств в Україні? 
3. Сутність та особливості міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 
4. У чому полягає сутність офшорного бізнесу? 
5. Розкрийте перспективи створення офшорних зон в Україні. 
6. Назвіть позитивні та негативні сторони діяльності вільних 

економічних зон. 
7. Вкажіть найважливіші елементи успіху в конкуренції на 

світовому ринку. 
8. Досвід зарубіжних країн по створенню вільних економічних зон. 
9. Обґрунтуйте чотири основних елементи успіху діяльності 

підприємств у вільних економічних зонах. 
Література [І – 1; 2; 5; 6; ІІ – 3; 5; ІІІ – 4] 
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Тема 10. Підприємницькі ризики 
Причини економічних ризиків. Сутність та основні види ризиків. 

Управління економічними ризиками. Інструменти управління 
ризиками. 

Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
Механізм зменшення економічних ризиків на мікрорівні: дослідження 
ринку, страхування, диверсифікація ризиків, використання застави, 
поточний контроль, створення спеціальних резервів та запасів. 
 

Теми рефератів 
1. Сутність економічного ризику. 
2. Фактор ризику в малому бізнесі. 
3. Види ризиків. 
4. Оцінка і аналіз підприємницького ризику. 
5. Інструменти зменшення економічних ризиків у підприємництві. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Чи правильно ототожнювати економічний ризик тільки з 
можливим збитком? 

2. Які з факторів ризику в малому бізнесі ви вважаєте найбільш 
важливими в сучасних умовах України? 

3. Що розуміють під підприємницьким ризиком? 
4. Що означає управління ризиками? 
5. Назвіть основні захисні заходи проти ризиків. 
6. Якщо позикові засоби підвищують ризик підприємця, то чи не 

варто відмовлятися від їхнього залучення? Аргументуйте свою 
позицію. 

7. Які існують шляхи зменшення кредитних ризиків на мікрорівні? 
8. Які особливості підприємницького ризику в торгівлі, агробізнесі, 

будівництві, транспорті? 
9. Яким чином враховується ризик при оцінці і виборі інвестиційних 

проектів? 
Література [ІІ – 1; 2; 4; 7] 

 
Тема 11. Менеджмент у підприємництві 

Сутність і методи підприємницького управління. Функціональне 
управління в підприємництві. Планування розвитку суб’єкта 
підприємництва. Управління мотивацією персоналу. Методи мотивації. 
Організація контролю. Управління організаційними комунікаціями. 
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Менеджер як організатор ефективного управління. Вимоги до 
ділових і особистих якостей менеджера. Типи менеджерів у 
вітчизняній та зарубіжній практиці. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Сутність та функції менеджменту. 
3. Планування та функція менеджменту. 
4. Управління мотивацією персоналу. 
5. Типи менеджерів у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

 
Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає відмінністъ менеджменту від управління? 
2. Схарактеризуйте основні функції менеджменту. 
3. Для чого необхідне управління? 
4. У чому полягає відмінність між менеджером та підприємцем? 
5. Назвіть і охарактеризуйте три основних рівні управління. 
6. Основні етапи прийняття управлінських рішень. 
7. Які існують методи прийняття управлінських рішень? 
8. Назвіть найважливіші критерії та принципи роботи менеджера. 
9. Визначте ролі  керівників низової, середньої та вищої ланок 

управління. 
Література [ІІ – 1; 3; 4; 6; 7] 

 
Тема 12. Культура підприємництва 

Сутність, види та елементи підприємницької культури. Стилі 
керівництва: демократичний, ліберальний, автократичний. Норми і 
правила поведінки керівника. Методи і стилі розв’язання конфліктів. 
Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності. Основні 
методи впливу підприємця на підлеглих. Психологія підприємництва. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою занять. 
2. Стилі керівництва організацією. 
3. Психологія підприємництва. 
4. Етапи підприємництва. 
5. Методи і стилі розв’язання конфліктів. 
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Питання для самоконтролю 
1. Назвіть основні методи впливу підприємця на найманих 

працівників, що спонукають її до ефективної праці. 
2. Які найважливіші стимули до праці існують в сучасних фірма? 
3. Чим відрізняється культура підприємницької діяльності від 

етики типової діяльності? 
4. Назвіть основні елементи управлінської культури та 

схарактеризуйте їх. 
5. Що означає соціальна відповідальність бізнесу? 
6. Що таке організаційна культура? 
7. Назвіть основні методи впливу підприємця на людей з метою 

спонукання їх до високоефективної праці. 
8. Охарактеризуйте основні методи розв’язання конфліктів на 

підприємстві. 
9. Норми і правила поведінки підприємця. 

Література [ІІ – 1; 3; 4; 6; 7] 
 
 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

(вірними є одна або кілька відповідей) 
1. Хто першим запровадив термін “підприємництво” і дав його – 

систематизований аналіз? 
а) А. Сміт; 
б) Ж. Б. Сей; 
в) Р. Кантільйон;  
г) А. Маршалл;  
д) Й. Шумпетер. 
 

2. Хто з економістів розглядав підприємництво як реалізацію 
інновацій? 
а) А. Сміт; 
б) Ж. Б. Сей; 
в) Р. Кантільйон;  
г) А. Маршалл;  
д) Й. Шумпетер. 
 

3. Яку господарську діяльність називають підприємницькою?  
а) самостійну; 
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б) інноваційну; 
в) цілеспрямовану;  
г) систематичну;  
д) ризикову; 
е) відповідальну;  
ж) прибуткову. 
 

4. Які основні функції виконує підприємництво?  
а) інноваційну (творчу); 
б) інформаційну (статистичну);  
в) ресурсну; 
г) організаційну;  
д) диференційну; 
е) стимулюючу (мотиваційну). 
 

5. Що є економічною основною підприємницької діяльності?  
а) товарне виробництво; 
б) приватна власність;  
в) самоствердження; 
г) виробництво товарів. 
 

6. Що таке економічна свобода?  
а) гарантованість успіху; 
б) право розпочати власну справу; 
в) право виробляти будь-яку продукцію;  
г) економічна безвідповідальність; 
д) право вкладати свої кошти за власним розсудом. 
 

7. Які основні ознаки свободи господарської діяльності?  
а) економічна самостійність; 
б) самозабезпечення; 
в) право виробляти будь-яку продукцію;  
г) економічна відповідальність; 
д) економічна конкуренція; 
е) економічна рівноправність. 
 

8. Які головні рушійні сили підприємництва?  
а) прибуток; 
б) суперечності; 
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в) ризик; 
г) ділова творчість людини;  
е) економічний інтерес; 
ж) гарантія успіху;  
з) потреба; 
і) конкуренція. 
 

9. Зазначте основні принципи підприємницької діяльності.  
а) вільний вибір видів діяльності; 
б) самостійне формування програми діяльності;  
в) отримання прибутку; 
г) вільний найм працівників; 
д) самостійне встановлення цін; 
е) вільне розпорядження прибутком;  
ж) економічна відповідальність. 
 

10. Яким чином відбувається вибір постачальників і споживачів 
виробленої продукції? 
а) залежно від виду діяльності;  
б) відповідно до мети діяльності;  
в) самостійно. 
 

11. Які існують в Україні види підприємств?  
а) індивідуальне; 
б) державне;  
в) сімейне;  
г) приватне; 
д) корпоративне;  
е) колективне; 
ж) господарське товариство;  
з) комунальне; 
і) підприємство, яке засноване на власності об’єднання громадян. 
 

12. Які існують в Україні види господарських товариств?  
а) акціонерне товариство; 
б) товариство з обмеженою відповідальністю;   
в) товариство з необмеженою відповідальністю;  
г) товариство з додатковою відповідальністю; 
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д) повне товариство;  
е) неповне товариство; 
ж) командитне товариство;  
з) спільне товариство. 
 

13. Організаційно-правова форма підприємства, яка створює не 
менше, ніж трьома фізичними особами, які працюють в ній і несуть 
відповідальність в межах всього майна підприємства та особистого 
майна в розмірі, еквівалентному річному заробітку –  це: 
а) командитне товариство; 
б) товариство з додатковою відповідальністю;  
в) кооператив; 
г) товариство з обмеженою відповідальністю. 
 

14. Кожен з учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
до моменту реєстрації товариства повинен внести: 
а) 30 % свого внеску;  
б) 50 % свого внеску;  
в) всю суму внеску;  
г) немає обмежень. 
 

15. Товариство, яке поряд з одним або більше учасниками, які 
несуть відповідальність за зобов’язання товариствами своїм майном, 
включає також одного або більше учасників, відповідальність яких 
обмежується внеском у майні товариства, називають:  
а) повним; 
б) командитним; 
в) товариством з обмеженою відповідальністю;  
г) акціонерним товариством. 
 

16. Партнерство (товариство) – це: 
а) самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця; 
б) об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних 

осіб за умов розподілу прибутку та ризику; 
в) незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній 

власності. 



24  

17. За яким критерієм підприємства поділяються на малі, середні, 
великі? 
а) за формою власності;  
б) за формою організації;  
в) за розміром; 
г) за сферою діяльності;  
д) за видом діяльності;  
е) за типом діяльності. 
 

18. Які основні функції притаманні малому підприємництву?  
а) формування конкурентного середовища; 
б) доцільність масового випуску продукції; 
в) надання ринковій економіці необхідної гнучкості;  
г) вирішення проблем зайнятості; 
д) пом’якшення соціальної напруги; 
е) необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу. 
 

19. Чи впливає обсяг господарського обороту підприємства в Україні 
на віднесення його до категорії малих підприємств? 
а) так; 
б) ні; 
в) залежно від галузі; 
г) залежно від сфери діяльності. 
 

20. Яка частка підприємця на ринку певного товару визначається 
монопольним становищем? 
а) якщо перевищує 25 відсотків;  
б) якщо перевищує третину; 
в) якщо перевищує 35 відсотків;  
г) якщо перевищує 50 відсотків. 
 

21. На які різновиди поділяється підприємництво залежно від 
власності? 
а) індивідуальне;  
б) приватне; 
в) особисте; 
г) колективне;  
д) корпоративне;  
е) державне. 
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22. Які існують види підприємництва?  
а) виробниче; 
б) індивідуальне;  
в) матеріальне;  
г) комерційне; 
д) фінансово-кредитне;  
е) корпоративне. 
 

23. Який вид підприємництва є найважливішим?  
а) комерційний; 
б) виробничий; 
в) фінансово-кредитний. 
 

24. Що є основною функцією виробничого підприємництва?  
а) купівля товару; 
б) продаж товару; 
в) виробництво товару;  
г) споживання товару;  
д) розподіл товару. 
 

25. Що є об’єктом купівлі-продажу фінансово-кредитного 
підприємництва? (кілька відповідей). 
а) продукція;  
б) гроші; 
в) послуги; 
г) цінні папери;  
д) інформація; 
е) іноземна валюта. 
 

26. Хто може бути підприємцем?  
а) всі громадяни України; 
б) громадяни інших держав; 
в) громадяни, які досягли працездатного віку; 
г) громадяни України, інших держав, особи без громадяни не 
обмежені законом у правоздатності або дієздатності. 
 

27. Які категорії громадян не допускаються до заняття 
підприємницькою діяльністю? 
а) військовослужбовці; 
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б) службові особи органів державної влади;  
в) особи, які не мають спеціальної освіти; 
г) особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю;  
д) особи, які не мають стартового капіталу. 
 

28. Яка діяльність може здійснюватися лише державними 
підприємствами? 
а) пошук та експлуатація родовищ корисних копалин; б) діяльність, 
пов’язана з обігом наркотичних засобів; 
в) виготовлення та реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, 
вибухових речовин; 
г) діяльність, пов’язана з охороною окремих особливо важливих 
об’єктів права державної власності; 
д) створення та утримання ігрових закладів, організація азартних ігор; 
е) розроблення, випробування, виробництво та експлуатація 
ракетносіїв; 
ж) видобування, виробництво й використання радіоактивних відходів, 
джерел іонізуючого випромінювання; 
з) виплата та доставка пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим 
громадянам. 
 

29. Ким видається спеціальний дозвіл (ліцензія) на певні види 
підприємницької діяльності? 
а) Верховною Радою України;  
б) Президентом України; 
в) Кабінетом Міністрів України;  
г) Органом ліцензування; 
д) Органами виконавчої влади. 
 

30. Який термін дії ліцензії?  
а) не менше 1 року; 
б) не менше 2 років;  
в) не менше 3 років;  
г) не менше 4 років;  
д) не менше 5 років. 
 

31. Як здійснюється вибір видів підприємницької діяльності?  
а) за рекомендацією місцевих рад народних депутатів; 
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б) залежно від ситуації, яка складається у регіоні; в) вільно; 
г) у відповідності з метою та предметом діяльності суб’єктів і 
підприємництва; 
д) за рекомендацією та настановами друзів та близьких рідних. 
 

32. Як здійснюється формування програми діяльності підприємця? 
а) самостійно; 
б) за узгодженням з органами державної влади;  
в) залежно від виду діяльності; 
г) залежно від ринкового попиту;  
д) згідно з замовленням. 
 

33. Виявлений підприємцем загальний задум щодо створення 
нового або модифікованого товару, просування його на ринок, – це: 
а) підприємницька логіка;  
б) підприємницька ідея;  
в) бізнес-план; 
г) бізнес-проект. 
 

34. До методів індивідуального пошуку підприємницьких ідей не 
відносять: 
а) метод аналогії;  
б) метод інверсії; 
в) метод ідеалізації; 
г) метод “мозкового” штурму. 
 

35. До методів колективного пошуку підприємницьких ідей не 
відносяться: 
а) метод “мозкового” штурму;  
б) конференція ідей; 
в) метод колективного блокноту;  
г) економіко-математичні методи. 
 

36. Сукупність державних, приватних та громадських інститутів, 
які обслуговують інтереси суб’єктів підприємництва, забезпечують 
їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності, – 
це: 
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а) ринковий механізм; 
б) організаційні форми бізнесу;  
в) інфраструктура бізнесу; 
г) асоціація. 
 

37. Джерелами формування підприємницької ідеї є:  
а) держава; 
б) споживачі; 
в) рівень менеджменту;  
г) бюджет. 
 

38. Від чого залежить розмір реєстраційного збору за державну 
реєстрацію фірми? 
а) від суб’єкта підприємництва: фізична чи юридична особа;  
б) від обраної організаційно-правової форми підприємництва;  
в) від сфери підприємницької діяльності; 
г) від розміру статутного капіталу;  
д) від кількості засновників; 
е) від кількості видів продукції (робіт, наданих послуг). 
 

39. Форма організації господарської діяльності на певній частині 
території країни, в межах якої встановлюються особливі правила 
економічної діяльності – це: 
а) офшорна зона; 
б) вільна економічна зона;  
в) технополіс; 
г) технопарк. 
 

40. Підприємство, засноване на спільному капіталі вітчизняного 
підприємства з фірмами інших країн, а також на спільному управлінні 
виробництвом і власністю, – це: 
а) офшорні компанії;  
б) венчурні; 
в) спільні підприємства;  
г) технополіси. 
 
41. Бізнес компаній в центрах спільного підприємництва за 
межами країни, в якій він зареєстрований, але не підпадає під дію 
національного законодавства, отримує пільговий режим для фінансово-
кредитних операцій з іноземними резидентами в іноземній валюті, – це: 
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а) венчурний бізнес;  
б) офшорний бізнес;  
в) інжиніринг; 
г) факторинг. 
 

42. Спот – це угода, згідно з умовами якої: 
а) реальний товар продається і негайно постачається;   
б) продаються тимчасові надлишки експортних товарів; 
в) постачання товару буде здійснено у визначений у майбутньому термін; 
г) встановлюється тариф, що ґрунтується на твердій сумі. 
 

43. Своп – це: 
а) обмінні або бартерні операції; 
б) рахунок для відображення незавершених операцій;  
в) угода щодо купівлю товару в майбутньому; 
г) угоди у сфері інтелектуальної власності. 
 

44. Непередбачена суб’єктом господарської діяльності небезпека, 
яка спричиняє можливість втрат, загрожує реалізації поставленої мети і 
зумовлена, передусім, випадковим характером прийнятих ним рішень – 
це: 
а) інвестиційний ризик; 
б) матеріально-технічний ризик;  
в) економічний ризик; 
г) виробничий ризик. 
 

45. Ризик непогашення чи неповного погашення банку-кредитору 
платіжних зобов’язань позичальником – це: 
а) ризик рефінансування;  
б) кредитний ризик; 
в) управлінський ризик;  
г) відсотковий ризик. 
 

46. Діяльність підприємства, банку, організації, спрямована на 
подолання невизначеності альтернативного вибору, скорочення 
можливих втрат, зумовлених ризиком, – це: 



30  

а) диверсифікація вкладень;  
б) менеджмент ліквідності;  
в) управління ризиками; 
г) арбітраж. 
 

47. Здатність юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю 
виконувати свої платіжні зобов’язання перед іншими суб’єктами 
господарської діяльності – це: 
а) ліквідність; 
б) фінансова стійкість;  
в) платоспроможність;  
г) фінансовий ліверидж. 
 

48. Свідомий ті цілеспрямований вплив керівництва підприємства 
на діяльність людей задля забезпечення успішної діяльності організацій – 
це: 
а) влада;  
б)менеджмент;  
в) стратегія; 
г) тактика. 
 

49. Звична манера стосунків керівника з підлеглим, ступінь 
делегування повноважень, типи влади, як він використовує, – це: 
а) поведінка;  
б) ставлення; 
в) стиль керівництва; 
г) практика керівництва. 
 

50. Вплив на підлеглих через особисті здібності, уміння й інші 
ресурси – це: 
а) формальне лідерство;  
б) неформальне лідерство;  
в) ефективне лідерство; 
г) харизматичне лідерство. 
 

51. Визнанні цінності, переконання, норми та форми поведінки в 
організаціях – це: 
а) організаційна культура;  
б) організаційна поведінка; 
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в) аспекти культури;  
г) групова поведінка. 
 

52. Визначений рівень добровільного відгуку підприємництва на 
соціальні проблеми – це: 
а) юридична відповідальність підприємництва;  
б) соціальна відповідальність; 
в) підприємницька етика; 
г) залізний закон відповідальності. 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сутність та функції підприємництва. 
2. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – 

юридичних осіб. 
3. Суб’єкти підприємництва. 
4. Технологія розробки бізнес-плану. 
5. Принципи підприємницької діяльності. 
6. Статутний фонд та його формування. 
7. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
8. Сутність та особливості корпорації. 
9. Економічна основа підприємництва. 

10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця. 
11. Види підприємницької діяльності. 
12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. 
13. Необхідні умови розвитку підприємництва. 
14. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 
15. Організаційні форми підприємництва. 
16. Сутність корпоративного управління. 
17. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності — юридичної особи. 
18. Стадії розробки бізнес-плану. 
19. Види господарських товариств та їх характеристика. 
20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 
21. Акціонерне товариство: сутність та види. 
22. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 
23. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності — фізичної особи. 
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24. Фінансово-кредитне підприємництво. 
25. Лізинг як форма підприємницької діяльності. 
26. Переваги та недоліки одноосібного володіння. 
27. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 
28. Комерційне підприємництво. 
29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. 
30. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки. 
31. Форми об’єднань підприємств в Україні. 
32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання 

підприємництва. 
33. Види підприємств в Україні. 
34. Структура бізнес-плану. 
35. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 
36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва. 
37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
38. Юридичний статус підприємництва. 
39. Правова база розвитку підприємництва. 
40. Порядок патентування підприємницької діяльності. 
41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. 
42. Види лізингу. 
43. Сутність та функції бізнес-плану. 
44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в 

Україні. 
45. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 
46. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
47. Державна політика підтримки підприємництва. 
48. Органи управління акціонерним товариством. 
49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. 
50. Фіксований податок для суб’єктів малого підприємництва. 
51. Статут підприємництва. 
52. Суб’єкти підприємницької діяльності — платники ПДВ та 

акцизного збору. 
53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 
54. Порядок відрахувань суб’єкта підприємницької діяльності — 

фізичної особи в Пенсійний фонд і фонди соціального 
страхування. 

55. Підприємство: сутність, ознаки, функції. 
56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
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57. Загальна система оподаткування приватного підприємця. 
58. Роль і значення посередницького підприємництва. 
59. Переваги та недоліки партнерства (товариства). 
60. Порядок відкриття рахунка суб’єкта підприємницької 

діяльності в установі банку. 
61. Сутність і методи підприємницького управління. 
62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих. 
64. Управління економічними ризиками в підприємництві. 
65. Форми спільного міжнародного підприємництва. 
66. Функціональне управління в підприємництві. 
67. Сутність, види та елементи підприємницької культури 
68. Механізм зменшення економічних ризиків в підприємництві. 
69. Світовий досвід створення вільних економічних зон. 
70. Підприємницька етика. 
71. Управління мотивацією персоналу. 
72. Особливості створення та функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 
73. Інструменти управління ризиками. 
74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
75. Причини економічних ризиків в підприємництві. 
76. Управління організаційними комунікаціями. 
77. Посередники на фондовому ринку. 
78. Підприємництво у сфері банківських послуг. 
79. Кредитування та його роль в розвитку підприємництва. 
80. Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності. 
81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва. 
82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. 
83. Нові напрями розвитку підприємництва в Україні. 
84. Особливості функціонування товарної біржі. 
85. Селянське (фермерське) господарство як форма 

підприємницької діяльності. 
86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства. 
87. Основні напрями державної підтримки селянських 

(фермерських) господарств. 
88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. 
89. Особливості діяльності виробничого кооперативу. 
90. Здійснення підприємницької діяльності без створення 

юридичної особи. 
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