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1. Опис навчальної дисципліни 
«Організація підприємницької діяльності» 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
 

Бакалавр 
                                      (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

Напрям підготовки  
 

____6.030601 «Менеджмент»__ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціальність ______________________________ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціалізація  
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 
Вид Вибіркова 
Загальна кількість годин  ___90___ 
Кількість кредитів ECTS  ___3___ 
Кількість змістових модулів ___2___ 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

________________________________________ 
(назва) 

Форма контролю Залік 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки __3__ __3__ 
Семестр __6__ __6__ 
Лекційні заняття      __15__год. __8__год. 
Практичні, семінарські заняття      __15__ год. __8__год. 
Лабораторні заняття        _______год. ________год. 
Самостійна робота        __60__год. __74__год. 
Індивідуальні завдання        _______год. ________год. 
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

 
 

__2__год. 
__4__год. 
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Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
 

Бакалавр 
                                      (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

Напрям підготовки  
 

____6.030507 «Маркетинг»__ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціальність ______________________________ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціалізація  
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 
Вид Вибіркова 
Загальна кількість годин  ___90___ 
Кількість кредитів ECTS  ___3___ 
Кількість змістових модулів ___2___ 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

________________________________________ 
(назва) 

Форма контролю Залік 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки __3__ __3__ 
Семестр __6__ __6__ 
Лекційні заняття      __15__год. __6__год. 
Практичні, семінарські заняття      __30__ год. __4__год. 
Лабораторні заняття        _______год. ________год. 
Самостійна робота        __45__год. __80__год. 
Індивідуальні завдання        _______год. ________год. 
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

 
 

__3__год. 
__3__год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

«Організація підприємницької діяльності» вивчає особливості  раціональної 
організації аграрних  підприємств різних форм власності і господарювання  
(фермерських  господарств, господарських товариств, сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, приватних підприємств та ін.), ведення в них 
сільськогосподарського виробництва та підприємницької діяльності. Це наука про 
закони, які управляють, з одного боку, відносинами економічної власності між 
суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками, а з іншого – 
діями підприємців у процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу 
та споживання товарів та послуг  

Головною метою вивчення дисципліни «Організація підприємницької 
діяльності» є оволодіння студентами теорії підприємництва, формування 
сучасного економічного мислення, набуття практичних знань та навиків для 
ефективної роботи у даній сфері. Під час навчання студенти вивчають основні 
аспекти підприємництва. 

Предметом дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є 
вивчення об’єктивних закономірностей становлення, функціонування та розвитку 
підприємництва, обґрунтування вибору суб’єктами підприємницької діяльності 
ефективних способів оптимального використання факторів виробництва в умовах 
ринкових економічних відносин. 

Дисципліна «Організація підприємницької діяльності» формує економічне 
мислення у спеціалістів бізнесового профілю, підприємницький підхід до 
господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ 
підприємництва та агробізнесу на рівні підприємства, фірми, окремих 
господарських суб'єктів. 

Розвиток підприємницької діяльності вимагає від її учасників нових 
підходів, нової філософії, освоєння нових професій, підходів до людей, до їх 
діяльності, і найголовніше - нових знань. 

Мета вивчення курсу - озброїти майбутніх спеціалістів науковими і 
практичними знаннями з ефективної  організації  підприємництва в умовах 
ринкових відносин. 

Вивчення даної дисципліни базується на діалектичному методі пізнання та  
загальноекономічних законах і  має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як 
„Економіка підприємства”, „Менеджмент”, „Маркетинг”, „Фінанси”, „Фінансовий 
аналіз”, „Економічний аналіз” та ін. 

Основними формами вивчення дисципліни є: лекції, лабораторно-практичні 
заняття, семінари, учбово-методична і виробнича практика, а також самостійна 
поза аудиторна робота студентів. За навчальним планом для вивчення дисципліни 
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відводиться 201 аудиторна година робочого часу, в т.ч. 18 годин лекційного курсу 
та 54 години практичних занять. Для визначення рівня засвоєння знань і рейтингу 
з дисципліни розроблено комплекти тестів, контрольних питань та індивідуальних 
завдань. 

При проведенні  практичних занять головна увага приділяється  
поглибленню студентами теоретичних знань з організації підприємницької 
діяльності з широким використанням навчально-методичної  та додаткової 
наукової літератури. Закріплення знань забезпечується шляхом виконання 
передбачених навчальною програмою завдань і здійснення відповідних 
розрахунків. В основу лабораторно-практичних і семінарських занять покладена 
самостійна робота студентів по індивідуальних завданнях під керівництвом 
викладача. 

В результаті вивчення перелічених вище проблем студент повинен засвоїти: 
основні поняття підприємництва та агробізнесу, необхідні законодавчі акти, що їх 
визначають; обчислювати та аналізувати показники економічної ефективності 
виробництва; аналізувати економічні явища і процеси підприємницького 
характеру, складати бізнес-плани, створювати власний бізнес. 

Після закінчення курсу ОПД студент повинен знати: 
- теоретичні засади розвитку підприємництва; 
- передумови, функції, принципи та рушійні сили підприємницької 

діяльності;  
- характеристику видів, сфер, організаційно - правових форм 

підприємництва в Україні;  
- функції та правовий статус підприємця; 
- послідовність та способи організації власного бізнесу;  
- технологію заснування власного бізнесу, порядок державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності; 
- методику проведення ділових переговорів, укладання угод;  
- засади планування, менеджменту та маркетингу у підприємницькій 

діяльності;  
- методику складання бізнес-плану;  
- варіанти підтримки розвитку підприємницької діяльності;  
- методику обчислення ефективності підприємницької діяльності, 

показники економічної ефективності;  
- визначення проблем та перспективи розвитку підприємницької діяльності 

в Україні. 
На підставі отриманих знань студент повинен вміти:  
- організувати ефективне ведення підприємництва в умовах ринкових 

відносин; 
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- організовувати ланки управління та маркетингу на підприємстві; 
- складати бізнес-план, визначати потребу в додатковому капіталі, робочій 

силі, технічному оснащенні і засобах виробництва; 
- вести переговори та укладати угоди, заповнювати та подавати реєстраційні 

документи до відповідних органів; 
- здійснювати оцінку ефективності підприємницької діяльності, вміти 

правильно розподілити ресурси; 
- визначати проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності 

в Україні. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
Л п Лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль І. Основи підприємницької діяльності 

Підприємницька 
діяльність в ринковій 
економіці 

11 2 2   7 11 2    9 

Суб'єкти 
господарської 
діяльності 

12 2 2   8 12 2 2   8 

Механізм заснування 
власної справи 

11 2 2   7 11 2 2   7 

 Оподаткування в 
підприємницькій 
діяльності 

11 2 2   7 11     11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 8 8   29 45 6 4   35 

Змістовний модуль ІІ. Особливості здійснення підприємницької діяльності 
Бізнес-планування в 
підприємництві 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Ліцензування та 
патентування 
підприємницької 
діяльності 

10 2 2   6 10  2   8 

Інвестування 
підприємницької 
діяльності 

10 2 2   6 10     10 

Ризик у 
підприємництві  

9 1 1   7 9     9 

Разом за змістовим 
модулем 2 

45 7 7   31 45 2 4   39 

Курсовий проект 
(робота) з __________ 
___________________ 
(якщо	є	в	робочому	
навчальному	плані)	

 

- - -  -  - - -  - 

Усього	годин	 90 15 15   60 90 8 8   74 
 
 
 
 
 
 

Назви змістових Кількість годин 
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модулів і тем денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п Лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. Основи підприємницької діяльності 
Підприємницька 
діяльність в ринковій 
економіці 

11 2 4   5 11 1    10 

Суб'єкти 
господарської 
діяльності 

12 2 4   6 12 2 1   9 

Механізм заснування 
власної справи 

11 2 4   5 11 1 1   9 

 Оподаткування в 
підприємницькій 
діяльності 

11 2 4   5 11     11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 8 16   21 45 4 2   39 

Змістовний модуль ІІ. Особливості здійснення підприємницької діяльності 
Бізнес-планування в 
підприємництві 

16 2 4   10 16 2 2   12 

Ліцензування та 
патентування 
підприємницької 
діяльності 

10 2 4   4 10     10 

Інвестування 
підприємницької 
діяльності 

10 2 4   4 10     10 

Ризик у 
підприємництві  

9 1 2   6 9     9 

Разом за змістовим 
модулем 2 

45 7 14   24 42 2 2   41 

Курсовий проект 
(робота) з __________ 
___________________ 
(якщо	є	в	робочому	
навчальному	плані)	

 

- - -  -  - - -  - 

Усього	годин	 90 15 30   45 90 6 4   80 
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Організація підприємницької діяльності та його 
середовище 

2 

2 Суб’єкти господарської діяльності 2 
3 Організаційно-економічні основи фермерських 

господарств 
1 

4 Права та обов’язки фізичних і юридичних осіб 1 
5 Ліцензування та патентування в підприємницькій 

діяльності 
2 

6 Ризики у підприємництві 0,5 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Засновницькі документи 2 
2 Послідовність заснування власної справи 2 
3 Податок на прибуток та ПДВ 2 
4 Бізнес планування 2 
5 Формування стартового капіталу 1 
6 Оцінювання ефективності інвестиційних проектів 0,5 

 
                                                                                                              

7. Індивідуальні завдання 
1. Що вивчає дисципліна „Організація підприємницької діяльності”? 
2. Яка  мета та завдання курсу „Організація підприємницької діяльності”? 
3.  Що таке підприємництво, функції підприємництва? 
4. Розкрийте суть поняття бізнес? 
5. Перелічіть ознаки підприємницької діяльності? 
6. Які Ви знаєте принципи підприємницької діяльності? 
7. Як здійснюється державне регулювання підприємницької діяльності в 
Україні? 

8. Механізм державного регулювання підприємництва? 
9. Що Ви розумієте під поняттям суб’єкт господарської діяльності? 
10. Класифікація підприємств? 
11. Організаційна та виробнича структура підприємства? 
12. Які Ви знаєте види об’єднань підприємств? 
13. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств в Україні? 
14. Що таке підприємницька ідея? Розкрийте механізм її втілення? 
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15. Перелічіть засновницькі документи та опишіть процес їх підготовки? 
16. Який порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: 
фізичної особи підприємця? 

17. Який порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: 
юридичної особи? 

18. Який порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: 
господарської організації? 

19. Яку форму реєстраційної картки необхідно подати при державній реєстрації 
фізичної особи підприємця? 

20. Яку форму реєстраційної картки необхідно подати при державній реєстрації 
юридичної особи? 

21. Розкрийте суть поняття податок, збір? 
22.  Що являє собою сучасна системи оподаткування України? 
23. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки? 
24. Які податки та збори належать до загальнодержавних? 
25. Які податки та збори належать до місцевих? 
26. Спрощена система оподаткування в Україні?  
27. Як здійснюється оподаткування за фіксованим сільськогосподарським 
податком? 

28. Які права мають платників податків і зборів? 
29. Які обов’язки мають платників податків і зборів? 
30. Що таке валові доходи ? 
31. Що таке валові витрати? 
32. Які непрямі податки Ви знаєте? 
33. Бізнес-план в ринковій системі господарювання? 
34. Принципи бізнес-планування? 
35. Функції бізнес-планування? 
36. ,Яка технологія складання бізнес-плану? 
37. Логіка та структура бізнес-плану? 
38. Які розділи бізнес плану Ви знаєте? 
39. Які методики складання бізнес плану відомі Вам? 
40. Що таке ліцензія? 
41. Який порядок одержання ліцензій? 
42. Як отримати ліцензію на видобуток дорогоцінного каміння? 
43. Які види діяльності підлягають ліцензуванню? 
44. Розмір та порядок плати за видачу ліцензії, термін дії? 
45. У яких випадках ліцензію можуть анулювати? 
46. Розкрийте суть поняття патентування та зміст торгового патенту? 
47. Який загальний порядок придбання торгового патенту? 
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48. Яка діяльність підлягає патентуванню в Україні? 
49. Що таке короткостроковий торговий патент? 
50. Яка діяльність не підлягає патентуванню? 
51. На здійснення якої діяльності можна отримати пільговий торговий патент? 
52. Які умови отримання патенту при здійсненні торгівлі валютними 
цінностями? 

53. Які умови отримання патенту при здійсненні діяльності у сфері розваг? 
54. Відповідальність за порушення вимог законодавства про патентування? 
55. Розкрийте економічну сутність інвестицій? 
56. Класифікація та структура інвестицій? 
57. Які основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти? 
58. Які є види і форми здійснення іноземних інвестицій? 
59. Які особливості інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) 
економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку? 

60. Що належить до внутрішнього середовище підприємництва? 
61. Що відноситься до зовнішнього середовище підприємництва? 
62. Політико-правове середовище підприємництва? 
63.  Розкрийте суть поняття власність? 
64. Процес становлення і розвиток фермерства у світі? 
65. Охарактеризуйте сучасний стан фермерства в Україні? 
66. Які проблеми розвитку фермерських господарств в Україні? 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

Питання 1. Принципи складання бізнес – плану 
 
Питання 2. Основні показники якості інформації бізнес - плану 
1 об'єктивність, актуальність, своєчасність, комунікативність, наочність 
2 очевидність, ціни на продукцію, канали збуту, реклама, прогноз ціни на нову продукцію, 

цільові показники  
3 прозорливість, передбачливість,  простота  
4 усі перераховані варіанти 
 
Питання 3. До основних завдань розробки бізнес-плану не належать: 
1 привертання уваги і посилення зацікавленості конкурентів і колег 
2 визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування 
3 підбір працівників, здатних реалізовувати цей план 
4 пошук надійних партнерів для розробки і реалізації проекту 
 
Питання 4. Інфраструктура – це 
1 що становить макросередовища підприємництва, яке складається з економічних, правових, 

політичних, соціально-культурних, технологічних, фізичних або географічних умов 
2 сукупність підприємств, які мають підпорядкований характер, несуть корпоративну 

відповідальність за зобов'язаннями і забезпечують прибуткову діяльність об'єднання 
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3 сукупність складових, що має підпорядкований характер і забезпечує діяльність системи в 
цілому 

4 наявність сприятливих для ведення підприємницької діяльності складових, які оточують 
підприємця в господарській діяльності 

 
Питання 5. Оберіть відповідне визначення: 
1. 
Консорціум  

А. договірне об'єднання, створене з метою постійної координації 
господарської діяльності підприємств, які об'єдналися, шляхом централізації 
однієї або декількох виробничих і управлінських функцій, розвитку 
спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільного виробництва на 
основі об'єднання учасників фінансових і матеріальних ресурсів  

2. Асоціація  В. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових, 
комерційних інтересів підприємства, з делегуванням ними окремих 
повноважень централізованого регулювання учасників органам управління 
корпорації 

3. Корпорація С. тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його 
учасниками певної загальної господарської мети 

 

Питання 6. Перерахувати загальнодержавні податки і збори 
 

Питання 7. За звітний рік среднечисленная чисельністю працюючих на підприємстві 
представляла 36 осіб, а об'єм валового доходу від реалізації продукції(робіт, послуг) за 
цей період представляв 495 тис. грн. Яке це підприємство? 
 

Питання 8. Оберіть відповідне визначення: 
1. Повне 
суспільство  

А. суспільство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені 
суспільства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями 
додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники, 
присутні в діяльності суспільства, лише своїми вкладами 

2. Суспільство з 
додатковою 
відповідальністю  

В. суспільство, усі учасники якого відповідно до укладеного договору 
здійснюють підприємницьку діяльність, несуть додаткову солідарну 
відповідальність усім майном 
 

3. Командитне 
суспільство  

С. суспільство, статутний фонд якого розділений на долі визначених 
засновницькими документами розмірів, несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями власним майном, а у разі його недостатності учасники 
суспільства несуть солідарну відповідальність у визначеному 
засновницькими документами однаково кратному розмірі до вкладу 
кожного з учасників 

 
Питання 9. Фізичні особи -  
1 здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в трудових 

стосунках з якими знаходиться не більше 10 працівників, об'єм виручки не перебільшує 
500 тис. грн. 

2 суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми 
власності 

3 підприємці, які займаються бізнесом без державної реєстрації 
 
Питання 10.  Оберіть відповідне визначення: 
1. Фінансовий 
план - це  

А. характеристика форми власності, відомості про основних пайовиків, 
визначення міри відповідальності партнерів, відомості про керівний 
склад, організаційній структурі, розподілі обов'язків 
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2. Виробничий 
план - це  

В. опис виробничого процесу, які операції передбачається доручити 
субпідрядникам, характеристика виробничих приміщень, устаткування, 
постачальників сировини 

3. Організаційний 
план - це  

С. план доходів і витрат, план грошових надходжень і платежів, 
балансовий план, визначення точки самоокупності, джерел вступу і 
напрямів використання засобів, стратегії фінансування 

 

Питання 11. Розділи бізнес-плану : 
 

Питання 12. Суб'єктами господарювання є:  
1 господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу 

України 
2 державні, комунальні і інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу 
3 іноземці і особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і не 

зареєстровані відповідно до закону як підприємці 
4 юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані у 

встановленому законом порядку 
 

Питання 13. Під податком і збором розуміють: 
1 обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що стягується з платників 

податку відповідно з ПКУ 
2 обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, 

здійснюваного платниками в порядку і на умовах, які визначаються законами України 
про оподаткування 

3 обов'язкові платежі до бюджетів і державних цільових фондів, які справляються з 
суб'єктів господарювання 

4 обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, 
здійснюваного щомісячно відповідно до виду діяльності 

 
Питання 14. Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик хозяйс-твенная 
діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання(підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибули, -  
 
Питання 15. Бізнес-план – це 
1 офіційний стратегічний документ, в якому ретельно характеризується майбутня 

виробнича діяльність підприємства, спроектовані прибуткові напрями його діяльності 
2 документ, який розкриває суть комерційного проекту 
3 письмовий документ, де викладена суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її 

реалізації, охарактеризований ринку, виробничі, організаційні і фінансові аспекти 
майбутнього бізнесу, особливості управління їм 

4 документ довгострокового планування 
 
Питання 16. Які з перерахованих характеристик відносяться до сутнісних характеристик 
інвестицій : 
1 джерело генерування ефекту підприємницької діяльності 
2 носій чинників ризику і ліквідності 
3 об'єкт статистичного управління 
4 об'єкт власності і розпорядження 
5 носій підприємницької ідеї 
 
Питання 17. Розподілити у відповідності: 
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А. Методи індивідуального 
творчого пошуку 

1. «мозковий« штурм, конференція ідей,  метод колективного 
блокнота 

Б. Методи активізації 
пошуку 

2.метод аналогії метод інверсії метод ідеалізації 

В. Методи колективного 
пошуку 

3.метод контрольних питань метод фокальних об'єктів метод 
морфологічного аналізу 

 
Питання 18. Способи створення власної справи 
 
Питання 19. Основними засновницькими документами, які засвідчують статус 
юридичних осіб це 

1 Статут 
2 статутний договір і свідоцтво про реєстрацію 
3 посвідчення платника податків і свідоцтво про реєстрацію 
4 засновницький договір 
 
Питання 20. У боулінг клубі 13 доріжок, вкажіть суму, яку щорічно платить власник за 
торговий патент : 
 
Питання 21. Фермерське господарство зобов'язане 
 
Питання 22. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в  
1 податковій інспекції 
2 районному відділі МВС України 
3 податковій інспекції, МВС України, банковій установі 
4 виконавському комітеті за місцезнаходженням цього суб'єкта 
 

Питання 23. Розставити у відповідності:  
А. Чинники зовнішнього 
середовища 
В. Чинники внутрішнього 
середовища 

1. конкуренти 
2. імідж фірми  
3. структура управління 
4. профспілкові організації 
5. технології 
6. науково-технічне середовище 
7. політичні чинники 
8. місія і цілі підприємства 

 

Питання 24. На зборах засновників підприємства розглядають: 
1 основні засновницькі документами, що засвідчують статус юридичних осіб(статут і 

засновницький договір) 
2 питання створення(основа) підприємства 

 форми власності і функціонування 
 проекти найменування підприємства і її юридична адреса 
 склад засновників 
 терміни розробки засновницьких документів 
 вибори керівних органів 
 організаційні питання 

3 правовий статус підприємства, фірми як самостійного СПД, який має усі права ЮО, 
внутрішній механізм управління, режим формування і розпорядження його прибутком 

4 • Юридичний статус фірми  
 

Питання 25. Господарська операція, яка передбачає, внесення засобів або майна до 
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статутного фонду ЮО в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною 
особою, - це 
 

 

Питання 27. Інвестиційний клімат: 
1 сукупність чинників економічного, політичного, правового і соціального характеру, які 

бере до уваги інвестор, приймаючи рішення відносно здійснення інвестицій 
2 загальнодержавні рішення і заходи, які визначають напрями використання інвестицій в 

сферах і галузях 
3 надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на 

розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв 

4 усі перераховані відповіді 
 
Питання 28. Державний контракт - це  
1 засіб державного регулювання економіки шляхом формування на 
договірній(контрактною) основі складу і об'ємів продукції(робіт, послуг), необхідної для 
державних потреб 

2 договір, ув'язнений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання, 
в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються їх 
господарські стосунки 

3 документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення 
господарської діяльності за умови виконання державних замовлень 

4 підписана угода про надання підприємцем державі певних послуг, виконання робіт, 
вирощування продукції 

 
Питання 29. Сума ПДВ у складі ціни продажу товару розраховується за формулою: 

1 ПДВ = Цпр(В) х i/120% 
2 Цпр = Цп + ПДВ 
3 ПДВ = БН х i/100% 
4 ПДВ = БН х 100%/120% 
 
Питання 30. Реінвестиція - це: 
1 господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів і інших фінансових 

активів 
2 господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних 

активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на засоби або майно 
3 засоби, повернені на Митну територію України 
4 господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових 

інвестицій за рахунок доходу(прибули), отриманого від інвестиційних операцій 
 
Питання 31. Обрати відповідне визначення: 
1.  Галузева 
структура  

А. характеризує розподіл капіталовкладень по галузях і видах виробництв  

2. Територіальна В. співвідношення між основними складовими частинами капітальних 

Питання 26.: Податкова система України - 
1 це сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів, які справляються з 

суб'єктів господарювання 
2 стягнення податків і зборів, які справляються в Україні і порядок їх адміністрування 
3 мобілізація засобів до бюджетів усіх рівнів для забезпечення держави фінансовими 

ресурсами, необхідними для виконання її функцій 
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структура  вкладень : витратами на будівельно-монтажні роботи, вартістю 
устаткування, машин, механізмів, іншими капітальними витратами  

3 Технологічна 
структура  

С. співвідношення розподілу вкладень по економічних районах і областях  

 
Питання 32. Організаційний план – це 
1 оцінка роботи збуту, ціни, канали збуту, реклама, прогноз повної продукції, цільові 

показники 
2 план доходів і витрат, план грошових надходжень і платежів, балансовий план, визначення 

точки самоокупності, джерел вступу і напрямів використання засобів, стратегії 
фінансування 

3 практичне обслуговування господарської практики, консультативні послуги відділам, 
партнерам, захист прав власника, інтересів підприємства 

4 характеристика форми власності, відомості про основних засновників, визначення міри 
відповідальності партнерів, відомості про керівний склад, організаційній структурі, 
розподілі обов'язків 

 
Питання 33. Об'єктами підприємницької діяльності є  
1 фізичні і юридичні особи, іноземні громадяни, які займаються підприємницькою 

діяльністю на території України, яка спрямована на отримання прибутку 
2 товар, продукт, послуга, виконана робота 
3 закони і інші нормативно-правові акти України 
4 усе, що може задовольнити  потреба і пропонується на ринку для придбання, використання 

і споживання 
 
Питання 34. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів 
господарювання : 

1 податкова, фіскальна, бюджетна, інвестиційна політика, спрямована на сприяння розвитку 
підприємництва в Україні 

2 державне замовлення, державний контракт; ліцензування, патентування, квотування; 
сертифікація і стандартизація; регулювання цін і тарифів;  надання інвестиційних, 
податкових і інших пільг 

3 рівні права і можливості, рівноправна конкуренція, доступ до матеріально-технічних, 
фінансових, трудових, інформаційних ресурсів 

4 застосування нормативів і лімітів 
5 надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій і субсидій 
 
Питання 35. Основні функції підприємництва : 
1 інноваційна, соціальна, особова 
2 виробнича, інвестиційна, допоміжна, маркетингова 
3 розподільна, відтворююча, методологічна 
4 організаційна, господарська 
 
Питання 36. Принципи оподаткування : 
 
Питання 37. До прямих податків відносять: 
1 податок на прибуток підприємства, прибутковий податок з громадян, податок з транспортних 

засобів, плата за землю 

2 ПДВ, акцизний збір, митні збори 
3 Всі перелічені податки 
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Питання 38. Податковий механізм – це 
 
1 сукупність організаційно-правових форм і методів управління 

2 оподаткуванням мобілізація засобів до бюджетів усіх рівнів для забезпечення держави 
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання її функцій 

3 податки і збори, які встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів 
ставок, певних НКУ 

 
Питання 39. Основні напрями(види) організації підприємницької діяльності в Україні: 
1 соціальні, економічні, інвестиційні, інноваційні 
2 виробництво, роботи, послуги 
3 комерційна діяльність, надання послуг, діяльність у сфері виробництва 
4 сфера інтелектуального виробництва, сфера зовнішньоекономічних стосунків 
 
Питання 40.   Об'єкти оподаткування : 
1 майно ЮО, ФО 

товари, доходи(прибуток) обороти з реалізації товарів(робіт, послуг) 
операції з постачання товарів(робіт, послуг) 
спеціальне використання природних ресурсів 

2 платники податків, обов'язкових платежів (ЮО, ФО) і зборів на яких покладений обов'язок 
платити податки і збори 

3 джерела, за рахунок яких платиться той або інший податок(заробітна плата, прибуток) 
 
Питання 41. Юридичні особи - це 
1 суб'єкти підприємницької діяльності різних форм власності 
2 суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми 

власності 
3 офіційно зареєстровані підприємства з чисельністю понад 50 працівників 
4 господарські організації, створені відповідно до норм Цивільного кодексу України, 

державні, комунальні, і інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і 
зареєстровані в порядку, що відповідає до законодавства 

 
Питання 42.: Організаційна структура підприємства - це: 
1 сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, результатом 
якого є випуск, виготовлення, вирощування певного виду продукції 

2 кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структурних підрозділів підприємства, а 
також механізм їх взаємозв'язку 

3 сукупність управлінських ланок, діяльність яких регламентується окремими положеннями 

 
Питання 43. Розподілити бізнес плани відповідно до класифікаційних ознак:  
А. За сферою бізнесу 
В.  За масштабами бізнесу  
С. За характеристиками 
продукту бізнесу  

1. виробництво 
2. великий,  
3. виробничо-технічного або споживчого призначення 
4. надання послуг 
5. посередницька діяльність 
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6. будівництво,   
7. середній 
8. традиційний,  
9. принципово новий 
10. малий 
11. роздрібна і оптова торгівля 

 
Питання 44. Права інвесторів : 
1 володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами і результатами інвестицій, включаючи 
реінвестиції і торгові операції на території України 

2 самостійно визначає цілі, напрями, види і об'єми інвестицій, притягає для їх реалізації на 
договірній основі будь-яких  учасників інвестиційної діяльності, в т.ч. шляхом організації 
конкурсів і торгів 

3 • подати фінансовим органам декларацію про об'єми і джерела здійснюваних ним інвестицій 
• отримати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів і спеціальних 
служб для капітального будівництва 
• отримати   позитивне   комплексне   виведення державної експертизи 

4 усі відповіді правильні 
 

Питання 45. Оберіть відповідне визначення: 
1. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю   

А. господарське суспільство, яке має статутний фонд, розділений на певну 
кількість акцій однакової номінальної вартості, несе відповідальність за 
зобов'язаннями тільки майном суспільства, а акціонери несуть ризик 
збитків, пов'язаних з діяльністю суспільства, в межах вартості належних 
їм акцій 

2. Акціонерне 
товариство  

В. суспільство, яке має статутний фонд, розділений на долі, розмір яких 
визначається засновницькими документами, несе відповідальність за 
своїми зобов'язаннями тільки своїм майном 

3. Суспільство з 
додатковою 
відповідальністю   

С. суспільство, статутний фонд якого розділений на долі визначених 
засновницькими документами розмірів, несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями власним майном, а у разі його недостатності учасники 
суспільства несуть солідарну відповідальність у визначеному 
засновницькими документами однаково кратному розмірі до вкладу 
кожного з учасників 

 
Питання 46. Усі види майнових і інтелектуальних цінностей, які включають в об'єкти 
підприємницької діяльності і інших видів діяльності, в результаті якої створюються 
прибуток або соціальний ефект, - це 
 
Питання 47. Підприємство з іноземними інвестиціями -  
1 статутний фонд містить не менше 10% інвестицій. 
2 статутний фонд містить не менше 20% інвестицій. 
3 статутний фонд містить не менше 25% інвестицій. 
4 статутний фонд містить не менше 15% інвестицій і працює не менше 10 іноземців 
 

Питання 48. Систематична господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами 
господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних і інших результатів 
без мети отримання прибутку - це 
 

Питання 49. Структура засновницького договору : 
1 резюме, аналіз господарської діяльності, господарська, організаційна, фінансова, 
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юридична діяльність, умови господарювання, розподіл прибутку і 
ліквідація(банкрутство) підприємства 

2 умови господарської діяльності, розподіл обов'язків між засновниками, права, 
відповідальність, визначення апарату управління підприємства 

3 преамбула, загальні стани договору, предмет договору, назва і місцезнаходження фірми, 
юридичний статус фірми, статутний фонд, вклади учасників, управління фірмою, майно 
фірми, розподіл прибутку, порядок виходу із складу учасників, форс-мажор, рішення 
суперечок, умови припинення договору, умови і терміни придбання договором дії 

 

Питання 50. За звітний рік середня чисельністю працюючих на підприємстві 
представляла 56 осіб, а об'єм валового доходу від реалізації продукції(робіт, послуг) за 
цей період представляв 999 тис. грн. Яке це підприємство? 
 
Питання 51. Самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, іншими суб'єктами для 
задоволення громадських і особистих потреб шляхом систематичного здійснення 
господарської діяльності – це 
 
Питання 52. Яку форму реєстраційної картки треба подати до державних органів на 
проведення реєстрації юридичної особи-підприємця? 
 
Питання 53. Конкретне цілісне знання про доцільність і можливість займатися певним 
видом підприємницької діяльності, чіткому усвідомленні мети такої діяльності, шляхів і 
засобів її досягнення – це 
 
Питання 54.  У більярдному клубі стоїть 17 столів, вкажіть суму, яку щорічно платить 
власник за торговий патент,: 
 
Питання 55. Членами фермерського господарства можуть бути 
1 будь-які родичі 
2 подружжя, їх батьки, подіти, які досягли 14-річного віку 
3 члени сім'ї, які об'єдналися для ведення загального господарства 
4 обличчя, які працюють в нім за трудовим договором 
 
Питання 56. Суб'єктами підприємницької діяльності є: 
1 товари, продукти, послуг, які пропонуються на ринку для придбання, використання, 

споживання для задоволення потреб суспільства 
2 філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій, створені 

для здійснення господарської діяльності 
3 господарські організації - юридичні особи; громадяни України, іноземці без громадянства, 

які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до законодавства як 
підприємці 

4 учасники господарських стосунків, які здійснюють господарську діяльність, реалізовуючи 
господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах цього майна, окрім випадків, передбачених законодавством 

 
Питання 57. Складові підприємницького середовища : 
1 економічна, політична ситуація 
2 правове, соціально-культурне, технологічне, географічне, інституціональне середовище 
3 екологічне і організаційно-технічне середовище 
4 сукупність усіх перерахованих відповідей 
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Питання 58. Джерела інформації для розробки бізнес-планів є: 
 
Питання 59. Розставити у відповідності: 
А. Права 
інвесторів 
В. Зобов'язання 
інвесторів 

1.володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами і результатами 
інвестицій; 
2. отримати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних 
органів і спеціальних служб на капітальне будівництво; 
3. подати фінансовим органам декларацію про об'єми і джерела    
здійснюваних ним інвестицій; 
4. володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами реінвестицій і 
торгових 
операцій на території України; 
5. отримати позитивне комплексне виведення державної експертизи 

 
Питання 60. Оберіть відповідне визначення: 
1. Концерн  А. об'єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів на певний 

термін з метою реалізації державних програм пріоритетних галузей 
виробництва 

2. Промислова 
фінансова група  

В. статутне об'єднання підприємств, організацій, на основі їх фінансової 
залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією 
функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційною, 
фінансовою, зовнішньоекономічною і іншій діяльності 

3. Холдингова 
компанія 

С. суб'єкт господарювання, який володіє контрольним пакетом акцій 
дочірнього підприємства 

 
8. Методи навчання 

У навчальному процесі використовуються словесний, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, еврестичний, дослідницький та дискусійний 
методи, метод проблемного викладу, ділова гра та моделювання. За логікою 
передачі інформації використовуються індуктивний та дедуктивний методи. 
Щодо методів контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
використовуються методи письмового, усного, практичного та самоконтролю. 

 
9. Форми контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 
семінарських занять. Форми контролю – усне опитування, виконання 
індивідуального завдання, написання контрольних робіт, експрес-опитування, 
колоквіум. Підсумковий контроль здійснюється в кінці навчального семестру у 
формі заліку. 

Критеріями для контролю оцінки знань студентів і слухачів на етапах 
проміжного та підсумкового оцінки знань є: 

1. Експрес-опитування та фронтальне опитування по лекційному матеріалу 
чи матеріалу, що розглядався на семінарсько-практичних заняттях, проводиться 
на початку чи в кінці занять. При невеликих затратах часу він дає можливість 
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виявити засвоєння студентами і слухачами магістратури матеріалу по тій чи іншій 
темі або її розділу. Окрім того, при цьому проводиться систематичний контроль 
відвідування лекцій і семінарсько-практичних занять. 

Проведення опитування дозволяє виконати одночасно чотири функції: 
контролюючу (контроль знань та паралельно присутніх на лекції); організуючу 
(студенти й слухачі магістратури систематично вивчають пройдений матеріал та 
уважно слухають лекції і семінари); навчальну (організує студентів і слухачів 
магістратури та дає можливість їх самоконтролю); розвиваючу (легко засвоюється 
матеріал або виникають додаткові запитання). Дана перевірка знань є корисною 
не лише для студента й слухача магістратури, а й викладача, який систематично 
відчуває стан засвоєння тієї чи іншої теми або її питання. 

2. Враховується активність студентів і слухачів магістратури на семінарських 
і практичних заняттях, участь у дискусіях та в обговоренні проблемних питань, 
які ставляться на цих заняттях. 

Студент і слухач магістратури повинен написати відповідно 1 та 4 модульні 
роботи за темами дисципліни у формі рефератів чи доповідей на 1 питання 3 тем. 
Після успішної доповіді й захисту робіт (рефератів, доповідей) він допускається 
до складання заліку (іспиту) (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Рейтингові оцінки із змістових модулів 

Термін 
навчання
, тижні 

Номер 
змістовн
ого 

модуля 

Навчальне 
навантаження, 

Год 

Кредити 
ECTS 

Рейтингова оцінка 
змістового модуля 

мінімальна розрахунко
ва 

1-4 1 40 1,0 60 100 
5-8 2 40 1,0 60 100 

9-12 3 36 1,0 60 100 
13-16 4 39 1,0 60 100 
Всього  4 155 4,0 60 100 
3. Підсумковий контроль знань оцінюється під час складання заліку (іспиту) 

з дисципліни, що представляє собою письмову роботу відповідей на питання по 
тестах з різних тем лекцій і семінарів. 

Оцінка “відмінно” ставиться студенту, який глибоко, ґрунтовно засвоїв 
програмний матеріал, досконало, грамотно і логічно послідовно його викладає. У 
відповіді теорія пов’язана з практикою. При цьому в студента не виникає 
складнощів при зміні завдання, він вільно рішає задачі, відповідає на додаткові 
питання, вірно обґрунтовує правильні рішення, володіє різноманітними 
навичками і прийомами виконання різноманітних завдань. 

Оцінка “добре” ставиться студенту, що твердо засвоїв програмовий матеріал, 
грамотно і по суті подає його, не допускає суттєвих неточностей у відповідях на 
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питання, вірно застосовує теоретичні положення при рішенні практичних питань і 
задач, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання. 

Оцінка “задовільно” ставиться студенту, який засвоїв лише програмний 
матеріал, але не засвоїв його детально, допускає неточності,   недостатньо   вірні   
трактування,   порушується послідовність у викладі програмованого матеріалу і 
допускає труднощі у виконанні практичних робіт. 

Оцінка “незадовільно” ставиться студенту, який не знає значної частини 
програмованого матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з великими 
труднощами виконує практичні роботи. 

Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 
відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 
20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 2.  

Рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної 
дисципліни визначається за формулою: 

,)...........(7,0 )()()2()2()1()1(

ШТРДР
дис

M
n

OM
n

MOMMOM
НР RR

К
KRKRKRR −+
×+×+××

=    (1), 

де R(1)
ом  R(2)

ом, .......... R(n)
ом - рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-

бальною шкалою; n – кількість змістових модулів; К(1) 
м  К(2)

м,.........К(n) 
м – кількість 

кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного 
змістового модуля; Кдис = К(1)

м+К(2)
м+.........К(n)

м  - кількість кредитів ECTS, 
передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 
RДР, RШТР – відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний. 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 
перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 
рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але 
сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він 
визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал 
змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, 
пропускали заняття тощо. 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 
студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ. 

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ЄКTС Визначення оцінки ЄКTС Рейтинг студента, 

 Бали 

Відмінно А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 − 100 

Добре В  ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 − 89 
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С   ДОБРЕ – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 74 – 81 

Задовільно 
D   ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків  64 − 73 

Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 63 

Незадовільно 
FX   

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати 
перед тим, як отримати залік (позитивну 
оцінку) 

35 − 59  

F   НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота 01 − 34  

 

10. Методичне забезпечення 
Забезпеченість учбового процесу технічними засобами та 

обчислювальною технікою: 
1.Комп’ютери з програмним забезпеченням учбового процесу. 
2.  Копіювальний апарат  
3.  Калькулятори 
4.  Проектор 
 Для проведення лекційних занять використовуються тематичні плакати, 

графіки, таблиці, що ілюструються за допомогою проектора. 
 На практичних заняттях використовуються навчальні посібники, де 

викладено методику виконання і необхідні вихідні дані. 
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6. http://www.dkrp.gov.ua (Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва). 
7. http://www.drsu.gov.ua (Державна реєстраційна служба України). 
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