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Рекомендації  
до завдань по самостійній роботі студентів при вивчені дисципліни 

«Підприємницька діяльність» 
 
 

Функціонування ринкових відносин в Україні вимагає від суб'єктів цих 

відносин всебічного удосконалення економічної діяльності всіх галузей 

економіки, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності 

продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом на 

основі використання останніх досягнень аналітичної науки. 

Саме тому на сучасному етапі розвитку економічних наук  одним із 

найважливіших питань є глибоке вивчення основ підприємництва,  

спроможність його використання в практичному житті. Уміння використовувати 

набуті при вивченні дисципліни «Підприємницька діяльність» знання  відкриває 

нові можливості для прийняття ефективних управлінських рішень, досягнення 

успіху при започаткуванні своєї власної справи.  

Годин, які відведені в навчальному процесі для проведення лекційних, 

семінарських і практичних занять для цього замало. Саме тому велику роль при 

вивчені будь-якої дисципліни і ,«Підприємницької діяльності» в тому числі, 

відіграє самостійна робота.  Її виконання має на меті допомогти студентам усіх 

фахових економічних спрямувань засвоїти сучасні погляди, принципи і форми 

підприємництва, сформувати вміння щодо пошуку ідей, оформлення 

засновницьких документів, управління ризиками, планування діяльності, 

управління колективом, самоменеджменту. 

В даному посібнику перелічені основні теми і питання які необхідно 

вивчити студентам самостійно.  

Роздумуючи над тестами, студенти мають можливість самі оцінити 

рівень теоретичної підготовки та поглибити свої знання. Шукаючи відповіді на 

проблемні питання, студенти опановують новими можливостями скористатись 

вже набутими знаннями і поглибити їх за рахунок набуття нових знань. 



Самостійна робота студента в процесі вивчення кожної теми курсу є 

основним методом пізнання будь якої дисципліни, що вивчається студентами в 

вищих навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації. Крім того це формує у 

майбутніх спеціалістів нове економічне мислення, орієнтує студентів на 

можливу самостійну, ініціативну діяльність в сфері малого і середнього 

бізнесу. 

Виконувати роботу треба переважно в письмовому вигляді, (конспекту 

тієї інформації , що задана). Вона перевіряється викладачем  при поточному 

опитуванні, на семінарських заняттях або в процесі тестування і виконання 

контрольних робіт. 

Слід зауважити, що питання які студенти опрацьовують самостійно,  

включені  в список питань до заліку, як обов'язкові для вивчення.  

Для самостійного опрацювання курсу «Підприємницька діяльність» 

рекомендуються джерела, наведені у списку літератури . 



Завдання 

для самостійної роботи студентів 
 по дисципліні “Підприємницька діяльність ” 

  
 

 Тема 1.Підприємництво, його сутність та функції. 
1.1.Бізнес, як основа розвитку ринкової економіки. Рушійні сили 
підприємництва. 
1.2.Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі 
ринкової економіки.  
1.3. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 

Завдання для самоперевірки 
Поєднайте вірно терміни з їх визначенням 

1. Економічний 
інтерес 

1. Первісні засади, норми, правила, через які реалізується  
свобода підприємницької діяльності 

2. Підприємництво 2 Форма реалізації потреби, яка досягається в процесі 
реалізації економічних відносин 

3. Принципи 
підприємництва 

3. На ринку панує декілька великих підприємств 

4. Політичні 
передумови 

4. Саморегуляція ринкової системи 

5. Природна 
монополія 

5. Соціально-економічна і ділова творчість людини 

  6. Має місце в тих сферах господарської діяльності, де 
конкуренція є неможливою. 

  7. Забезпечення в країні сприятливого політичного 
клімату для підприємництва 

 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1.*Які основні функції виконує підприємець? 

1.Ресурсну; 
2. Мотиваційну; 
3. Управлінську; 
4.Інноваційну; 
5. Регулюючу; 
6.Ризикову. 

2.Що таке економічна свобода? 
1.Гарантованість успіху; 
2. Право розпочати власну справу; 
3. Право виробляти будь-яку  продукцію; 
4.Економічна безвідповідальність; 
5.Право вкладати свої кошти за власним розсудом. 

3.Підприємництво – це: 



1.Взаємодія декількох господарюючих суб’єктів в інтересах отримання 
прибутку; 
2.Господарська діяльність, яка приносить дохід або дає іншу користь; 
3.Ініціативна самостійна, ризикована діяльність громадян та їх 
об'єднань, направлена на отримання прибутку в умовах ринкової 
економіки. 

4.Яке визначення найбільш повно розкриває сутність підприємця? 
1. Господар; 
2. Власник; 
3.Центральна постать ринкової економіки; 
4.Ділова людина. 
 
 
 
 

Тема 3. Підприємницька ідея.  
3.1.Джерела формування підприємницької ідеї  
3.2.Характеристика факторів, що впливають на вибір підприємницької 
ідеї.  
3.3. Творчий пошук підприємницької ідеї. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1.*Назвіть принципи, на основі яких здійснюється підприємництво: 

1. Вільний вибір видів діяльності; 
2. Вільне наймання працівників; 
3. Контрольоване з боку держави розпорядження прибутком, що 
залишається після внесення платежів, установлених законодавством; 
4. Усі твердження є принципами підприємництва. 

 
2. З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для 
розвитку підприємництва держава: 

1. Веде політику повного невтручання; 
2. Надає підприємцям цільові кредити; 
3. Здійснює абсолютний контроль підприємницької діяльності. 

 
3. Що відноситься до непрямих податків? 

1. Податок на додану вартість; 
2. Податок з реклами; 
3.Податок на прибуток; 
4. Акцизний збір. 
5. Мито. 
 
 



Тема 4. Технологія заснування і організація власної 
справи. 

4.1.Засновницькі документи та їх підготовка. 
 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1.*Що є об’єктом купівлі-продажу фінансово-кредитного підприємництва? 

1. Продукція; 
2. Гроші; 
3. Послуги; 
4. Інформація; 
5. Цінні папери. 

2.*Що включає в себе правовий статус підприємця? 
1. Його характерні риси; 
2. Його права; 
3. Його роль і значення в ринковій економіці; 
4. Його обов’язки; 
5. Його функції; 
 6. Його відповідальність. 

3. Який термін дії ліцензії? 
1.Не  менше 1 року; 
2. Не менше 2 років; 
3 Не менше 3 років; 
4. Не менше 5 років. 

4. У який строк видається свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта 
підприємницької діяльності? 

1. протягом 5 робочих днів; 
2. протягом 10 робочих днів; 
3. протягом 15 робочих днів; 
4. у місячний строк. 

 
 
 
 

Тема 5. Умови підприємницької діяльності та основні 
її види. 

5.1.Типи ринків, щодо виду конкуренції на них. 
5.2. Конкурентоспроможність підприємства. 
5.3. Вибір можливих стратегій ціноутворення на різних типах ринків. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 



1. Цінова конкуренція виявляється: 
1.Між продавцями однорідної продукції; 
2.Між покупцями однієї галузі; 
3.Між покупцями та продавцями. 

2. Які дві криві використовуються для побудування графіка формування 
рівноважної ціни? 

1.Крива  попиту та доходу; 
2.Крива еластичності пропозиції та доходу 
3.Крива попиту та пропозиції. 

3. Досягнення науково-технічного прогресу, призначені для використання у 
виробництві та соціальній сфері - це: 

1.Відкриття; 
2.Інновації; 
3.«Ноу-хау». 

 
 
 

 
Тема 6. Організаційно-правові форми підприємства. 

6.1.. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.  
6.2. Особливості розвитку  малого підприємництва на Україні і за 

кордоном. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1. Кожен підприємець під час прийняття рішення щодо того, що виробляти, 
для кого виробляти і як виробляти керується: 

1. Інтересами споживача; 
2. Інтересами держави; 
3. Власними інтересами; 
4. Власними можливостями. 

 
2. Виробниче підприємництво передбачає:  

1. Визначення виду виробничої діяльності та номенклатури асортименту 
продукції, яку буде виробляти підприємець; 
2. Визначення торгово-обмінні операції з купівлі-продажу товарів при 
кругообігу ресурсів; 
3. Вивчення процесів господарювання з купівлі-продажу грошей, 
валюти, цінних паперів та обслуговування розрахункових операцій при 
кругообігу ресурсів. 
 

3.Підприємницька діяльність може здійснюватись: 
1. Не залежно чи вона є зареєстрованою згідно умов державної 
реєстрації суб’єктів господарювання; 
2. Лише за умови державної реєстрації суб’єктів господарювання; 



3. Після прийняття рішення виробляти певний товар чи надавати 
послугу. 

 
4. Яке із тверджень є правильним? 

1. Підприємництво є важелем для зміни структури економіки; 
2. Розвиток підприємництва створює негативне середовище для 
конкуренції; 
3. Підприємництво можна вважати каталізатором економічного 
розвитку; 
4. Підприємництво перешкоджає високоефективній праці. 
 

5.Як здійснюється підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічна 
діяльність? 

1. Спільно з державним підприємством; 
2. Самостійно; 
3.За погодження з місцевою владою. 

 
6.«Ліцензія — це спеціальний документ, який видається підприємцю 
компетентним державним органом та надає право на здійснення окремих 
видів діяльності»: 

1. Вірно;  
2. Не вірно. 

 
7.Яка діяльність може здійснюватися лише державними підприємствами? 

1. Пошук та експлуатація корисних копалин; 
2. Діяльність, пов’язана з обігом наркотичних речовин; 
3. Виготовлення та реалізація військової зброї, вибухових речовин; 
4. Створення та утримання ігрових закладів, організація азартних ігор; 
5.Виплата та доставка пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим 
громадянам. 
 
 
 
 
Тема 7. Маркетингова діяльність підприємства.  
7.1. Ринкова символіка товару. Фірмове ім’я, товарний знак, товарна 
марка. 
7.2.. Сутність і завдання збуту. 
7.3. Нові методи збуту, що пов’язані з використанням телебачення та 
комп’ютерної техніки. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1. Суть комерційної діяльності полягає у: 

1. Визначення виду виробничої діяльності та номенклатури асортименту 
продукції, яку буде виробляти підприємець; 



2. Визначення торгово-обмінні операції з купівлі-продажу товарів при 
кругообігу ресурсів; 
3. Вивчення процесів господарювання з купівлі-продажу грошей, 
валюти, цінних паперів та обслуговування розрахункових операцій при 
кругообігу ресурсів. 

2.Якщо ціна встановлюється нижчою, ніж у конкурентів, на короткий строк, 
пропонується така стратегія: 

1. Психологічного впливу 
2. Лідера на ринку 
3. Просування на ринок 
4. ЖЦТ 

 
3. Легалізація підприємницької діяльності полягає в: 

1.Отриманні ліцензії на заняття повними видами підприємницької 
діяльності; 
2.Державній реєстрації; 
3.Отриманні патенту. 
 

4. Визначення маркетингу містять всі перераховані елементи, крім: 
1. максимізації прибутків; 
2. створення собівартості;* 
3.створення цільового ринку; 
4.подолання конкурентів на ринку. 

 
5.У якій сфері зниження податкових ставок найбільш доцільніша? 

1. Торговельного посередництва; 
2. Інноваційного підприємництва; 
3.Фінансового посередництва; 
4.Міжнародного посередництва.  

6.Фірма має значні витрати і ризик на стадії ЖЦТ: 
1. Народження  
2. Розвитку  
3. Старіння 
4. Зняття з виробництва. 
 

7.Які елементи включає комплекс маркетингу? 
1. Управління фінансами та планування виробничої програми; 
2. Товар, ціна, місце збуту, просування; 
3 Програмування та економічний аналіз; 
4.Ринок,  попит, пропозиція. 
 
 
 
 



Тема 9. Економічні ризики в підприємницькій 
діяльності. 

9.1. Причини економічних ризиків.  
9.2..Механізм зменшення основних економічних ризиків.  
підприємницького ризику. 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1.Фактори, на які  не може впливати підприємство при управлінні 
господарським ризиком це: 

1.Якість і рівень використання маркетингу; 
2.Стихійні лиха; 
3.Стратегія підприємства; 
4.Ефективність виконання ресурсів підприємства. 

 
2. У якій сфері зниження податкових ставок найбільш доцільніша? 

1. Торговельного посередництва; 
2. Інноваційного підприємництва; 
3.Фінансового посередництва; 
4.Міжнародного посередництва. 
 

3.Відпускна ціна виробника підприємствам торгівлі має такі складові: 
1. Собівартість, акциз. ПДВ торгівлі, прибуток 
2. Собівартість, прибуток, акциз, ПДВ; 
3. Прибуток, акциз, мито, цінова знижка. 
4. Прибуток, собівартість. 
 

4.Якій сфері підприємницької діяльності властивий підвищений ризик? 
1. Виробничого підприємництва; 
2. Інноваційного підприємництва; 
3. Фінансового підприємництва; 
4.Торговельного посередництва. 
 
 
 
 

Тема 10. Планування і управління.  
10.1. Сутність та функції бізнес-плану.  
10.2.Технологія розробки бізнес-плану. 
 

Завдання для самоперевірки 
 

Поєднайте вірно терміни з їх визначенням 
1. Орендатор 1. Громадянин, яки користується земельною ділянкою на 

договірних засадах з власником 
2. Ринок 2 Процес розподілу споживачів на групи за основними 

відмінностями в потребах 



3. Сегментація ринку 3. Споживачі, які однаково реагують на один і той же набір 
спонукальних стимулів 

4. Маркетингове 
середовище 

4. Привабливі покупці для великих компаній 

5. Сегмент ринку 5. Сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за  межами 
підприємства і впливають на  його стратегію 

  6. Система взаємодії продавців та покупців,  виробників і 
споживачів за допомогою цін 

  7. Діяльність господарства в умовах самоокупності 
 

 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1.Яка форма сучасного планування є провідною? 

1. Планування витрат виробництва; 
2. Планування обсягу продаж; 
3. Бізнес – планування; 
4.Планування прибутку. 

 

2. Чи можуть бути у підприємства витрати, які не включаються при 
підрахунку собівартості продукції? 

1. всі витрати включаються 
2. ні, такі витрати відсутні 
3. так, деякі витрати підприємство, відповідно до чинного 
законодавства, не мас права відносити до собівартості 
4. вірної відповіді немає. 

 
3. *Які головні рушійні сили підприємництва? 

1.Прибуток; 
2.Ризик; 
3. Ділова творчість людини; 
4.Економічний інтерес; 
5. Гарантія успіху; 
6.Конкуренція. 
 

4.Яке із тверджень є правильним? 
1. підприємництво є важелем для зміни структури економіки; 
2. розвиток підприємництва створює негативне середовище для 
конкуренції; 
3. підприємництво перешкоджає високоефективній праці. 
4. підприємництво можна вважати каталізатором економічного 
розвитку; 
 

5. Процес напрацювання прийняття рішень, які дають можливість забезпечити 
ефективність функціонування і розвиток фірми у майбутньому належить до 
функції: 

1. Обліку, аналізу і контролю. 



2. Прогнозування і планування. 
3. Мотивації. 
4. Координації. 
5. Організації. 
6.  

6. Функція прогнозування і планування передбачає: 
1. Прогнозування діяльності організації; 
2. Визначення цілей організації та стратегії організації; 
3. Визначення політики і завдань організації; 
4. Складання планів і графіків роботи на різні періоди (рік, місяць, 

декаду, день) та ін.  
5. Все вище вказане. 
 
 
 
 

Тема 11. Управлінські рішення.   
11.1.Методи впливу підприємця на людей.  
11.2.Найважливіші елементи комплексу стимулів людини до праці. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 
1 Підприємець виконує такі функції: 

1 Комерційна, ресурсна, фінансова, організаційна 
2. Ресурсна, управлінська, інноваційна, ризикова; 
3. Управлінська, комерційна, інноваційна. 
 

2.Сноби – це такі покупці : 
1. Ті, що наслідують більшість 
2. Ті, що не хочуть поступати як більшість 
3. Ті, що купують товари з більшою ціною, через бажання підтримати 
своє соціальне становище 
4. Ті, що хочуть поступати як меншість. 

 
3. Партнерство – це: 

1. Самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця; 
2. Об'єднання капіталів двох або більше окремих фізичних та 
юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику; 
3. Незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній 
власності. 
 

4. Куди надходять внески до державних цільових фондів? 
1. До місцевих бюджетів; 
2. До фондів спеціального призначення; 
3. До державного бюджету; 
4. Правильна відповідь відсутня. 



 
5. Що означає термін «бізнес – інкубатор»? 

1. Форму підтримки малих інноваційних підприємств; 
2. Спосіб узгодження дій учасників інноваційного циклу; 
3.Метод управління інноваціями; 
4. Етап інноваційної діяльності. 

 
6. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу 
управління в організації це: 

1. Методи менеджменту.  
2. Функції менеджменту. 
3. Принципи менеджменту. 
4. Закони управління. 
5. Управлінські рішення. 
6.  

7. До функцій менеджменту належать: 
1. Прогнозування і планування, організація, мотивація, контроль, облік і 
аналіз. 
2. Науковість, цілеспрямованість, послідовність. 
3. Координація, складання звітів, контроль. 
4. Видання розпорядчих актів, вказівок, наказів тощо. 
5. Управління підрозділами. 

 
 
 
 

Тема 12. Організація і планування праці підприємця.  
12.1.Етика підприємництва та соціальна відповідальність в бізнесі.  
12.2.. Класифікація застосовуваних у підприємництві ділових 
документів за найважливішими ознаками.. 
12.3. Сучасні підходи до мистецтва спілкування. 
 

Завдання для самоперевірки 
Тести. Виберіть вірну відповідь 

 
1.*Що включає в себе правовий статус підприємця? 

1. Його характерні риси; 
2. Його права; 
3. Його роль і значення в ринковій економіці; 
4. Його обов’язки; 
5. Його функції; 
 6. Його відповідальність. 
 

2. Менеджер – це:  
1. Це ділок, комерсант, який "робить гроші", власник капіталу, може не 

мати відповідної спеціальної підготовки, і не обіймати постійної 



посади в організації. 
2. Це людина, що самостійно на свій ризик здійснює діяльність, яка 

спрямована на систематичне отримання прибутку від користування 
майном, продажу товарів, послуг тощо. 

3. Професійний управляючий, який має відповідну спеціальну 
підготовку, обов'язково обіймає постійну посаду в організації і 
одержує відповідну плату. 

4. Особа, яка займається торгівлею, у тому числі приватною. 
5. Все вище вказане в комплексі. 
 

3. Який із принципів управління індивідуальною працею робітників Ф. Тейлор 
не розглядав в своїй праці "Принципи наукового управління": 

1. Науковий підхід до виконання кожного елемента роботи. 
2. Науковий підхід до підбору, навчання і тренування робітника. 
3. Кооперація з робітниками. 
4. Налагодження міжособистісних стосунків. 
5. Розподіл   відповідальності   між   менеджерами   і робітниками. 
 

4. Провідні фахівці  у галузі менеджменту виділяють такі підходи до 
управління: 

1. Підходи  на засадах виділення різних шкіл (теорій). 
2. Процесний підхід. 
3. Системний підхід. 
4. Ситуаційний підхід. 
5. Всі вище вказані підходи. 
 

5. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і 
якими керуються органи управління та окремі працівники, належать до: 

1. Принципів менеджменту.  
2. Економічних законів. 
3. Методів менеджменту. 
4. Законів управління. 
5. Норм управління. 
 

6. Хто і коли вперше розробив принципи менеджменту і дав визначення їх 
сутності та ролі в управлінні організаціями?  

1. Ф. Тейлор  у 1911 році. 
2. Анрі Файоль у 1916 р.  
3. Г. Таун  у 1886 р. 
4. Роберт Оуен у 1852 р. 
5. Г. Емерсон  у 1928 р. 
 

7. Сукупність вимог до посадової особи - це: 
1. Посадова інструкція. 
2. Професійна характеристика. 



3. Ділова характеристика. 
4. Кваліфікаційна характеристика. 
5. Перелік вимог в наказі. 
 

8. Правила, що регулюють діяльність працівника - це: 
1. План ділової кар'єри. 
2. Кваліфікаційна характеристика. 
3. Посадова інструкція. 
4. Професійна характеристика. 
5. Ділова характеристика. 
 

9. Загальні положення, посадові обов'язки, права, відповідальність, участь в 
інформаційному обміні - це розділи, обов'язкові для: 

1. Посадової інструкції. 
2. Положення про відділ. 
3. Правил трудового розпорядку. 
4. Кваліфікаційної характеристики. 
5. Всіх вище вказаних.  
 

10. Група, яка створена за волею керівника для організації виробничого 
процесу, називається: 

1. Формальною групою. 
2. Неформальною групою. 
3. Групою керівника. 
4. Творчою групою. 
5. Проектною групою. 
 

11. Команда (група) керівника, робоча (цільова) група, комітет - це перелік: 
1. Формальних груп в організації. 
2. Неформальних груп в організації. 
3. Творчих груп. 
4. Проектних груп. 
5. Жодна з відповідей не правильна. 
 

12. Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом: 
1. Всім нижчепереліченим ознакам. 
2. Наявності загальної мети, як спільної. 
3. Практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей. 
4. Стосунки між членами групи досить стабільні.  
5. Вироблення спільного мислення, спільної свідомості. 
 

13. Визначте найважливіші причини вступу до неформальної групи: 
1. Потреба в захисті. 
2. Почуття причетності, потреба у допомозі. 



3. Спільні інтереси.  
4. Потреба в спілкуванні, симпатія. 
5. Всі вище перелічені причини. 
 

14. Типи відносин, що виникають між членами колективу: 
1. Всі зазначені нижче типи. 
2. Дружня кооперація. 
3. Дружнє змагання у вигляді суперництва в окремих сферах у рамках 
позитивних взаємовідношень. 
4. Взаємне невтручання, суперництво, кооперація антагоністів. 
5. Взаємодопомога. 
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