
«Затверджую» 
Заступник директора 

КППК ім. А. Макаренка 
___________________ 

«____»______________ 
Питання  до заліку  

з дисципліни “Підприємницької діяльність” 

1. Особливості функціонування одноосібного підприємства. 

2. Кооперативи, їх суть, види, особливості функціонування в ринковій 

економіці. 

3. Фермерські господарства, умови і особливості функціонування. 

4. Акціонерне товариство, умови утворення і функціонування. 

5. Особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю. 

6. Особливості функціонування товариства з повною відповідальністю. 

7. Особливості функціонування  і заснування товариства з додатковою 

відповідальністю. 

8. Особливості функціонування  і заснування командитного товариства. 

9. Засновницькі документи в підприємницькій діяльності та їх підготовка. 

10. Обмеження в підприємницькій діяльності. Види  і задачі обмежень . 

11. Напрями державної підтримки малого бізнесу. 

12. Суть і основні види економічних ризиків. 

13. Механізм зменшення основних економічних ризиків. 

14. Роль малого бізнесу в ринковій економіці. (В Україні) 

15. Принципи підприємницької діяльності.  

16. Основні функції підприємництва. 

17. Форми інвестицій. 

18. Інвестиційна привабливість проектів. 

19. Проблеми залучення інвестицій в економіку України. 

20. Сутність економічної свободи суб`єктів економіки. 

21. Які є рушійні сили підприємництва. 

22. До числа сучасних засобів морального стимулювання персоналу 

відносяться: 



23. Що таке конфлікт в організації? 

24. З яких елементів складається управлінська праця ?. 

25. Тривалість робочого часу регулюється? 

26. Які існують основні етапи розробки, прийняття та реалізації управлінських 

рішень?  

27. Які основні види стилів керівництва застосовуються в управлінні 

організаціями в сучасних організаціях?  

28. Чим характеризується демократичний стиль керівництва ? 

29. Чим характеризується авторитарний  (автократичний) стиль  керівництва  

30. Чим характеризується діловий стиль керівництва 

31. Чим характеризується ліберальний стиль керівництва  

32. Що являє собою професійна культура управлінського персоналу? 

33. У чому полягає суть політичної культури управлінського персоналу? 

34. . З якою метою і на який строк  розробляються оперативні плани. 

35.  З якою метою і на який строк  розробляються довгострокові та перспективні 

плани  

36. Які з факторів відносяться до факторів зовнішнього середовища прямої дії 

на стан і діяльність підприємства? 

37. Типи відносин, що виникають між членами колективу: 

38. Назвіть найбільш ефективні методи підтримки підприємництва з боку 

держави. 39.На рішення яких питань спрямовується соціальний план 

підприємства?. 

40.Що таке місія організації . 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноекономічних  та 
обліково-аналітичних дисциплін, протокол №____ від «___»______20__ р. 
Голова комісії __________       Оверченко В. І. 


