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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Ця програма запропонована для вивчення дисципліни «Основи організації дія-

льності підприємств» як спеціальний курс у вищих навчальних закладах, навчаль-
них центрах та інститутах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 
Реалізується на факультетах і відділеннях економічних та управлінських спеціаль-
ностей. 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців з управління 
персоналом та економіки праці системи спеціальних знань у сфері організації та 
розвитку підприємницької діяльності, набуття умінь аналізу та планування підпри-
ємницької діяльності  в ринкових умовах, прийняття раціональних управлінських 
рішень з менеджменту підприємництва.  

Предмет навчальної дисципліни – особливості та закономірності створення 
функціонування та розвитку підприємств в різних сферах підприємницької діяльнос-
ті. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; 
- ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької діяльності; 
- оволодіння теоретичними та практичними знаннями  об'єктивних  закономір-

ностей, умов и процесів організації діяльності підприємств; 
- дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва; 
- сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльнос-

ті; 
- озброїти студентів навичками і вміннями,  необхідними для організації влас-

ної справи; 
- усвідомлення сутності правового регулювання підприємництва в сучасних 

умовах економіки; 
- вивчення сучасних організаційних форм підприємництва та його інформа-

ційного забезпечення; 
- одержання знань з питань формування та ефективного використання вироб-

ничого потенціалу суб’єктів господарювання; 
- вивчення основ економічного регулювання підприємницької діяльності та 

прийняття ефективних управлінських рішень.  
- обґрунтування використання різних джерел фінансування підприємств; 
За результатами вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен  
Знати:  
- організацію виробництва суб’єктів підприємницької діяльності; 
- основні сфери підприємницької діяльності; 
- види підприємств та об'єднань, види господарських товариств згідно з чин-

ним законодавством України; 
- типи спільного підприємництва за участю іноземних партнерів; 
- механізм і витрати при створенні фірми; 
- принципи і сутність господарських рішень, що приймаються в підприємни-

цькій діяльності; 
- порядок ліцензування певних видів підприємництва; 
- організацію праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької дія-

льності; 
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- особливості бізнес-культури підприємництва; 
- використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних 

пропозицій. 
Вміти: 
- розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності; 
- визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;  
- обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності; 
- виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприєм-

ницької діяльності; 
- використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень; 
- оцінювати інвестиційні пропозиції; 
- використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу. 
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дис-

ципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дис-
циплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  

Дисципліна «Основи організації діяльності підприємств» пов’язана з такими 
навчальними курсами, як «Менеджмент», «Господарське право», «Державне регу-
лювання економіки», «Економіка підприємств». 
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 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
№ Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І.  
Теоретичні основи функціонування підприємств 

1. Сутність та зміст підприємництва  
2. Види та сфери діяльності підприємств 
3. Підприємництво як процес, зміст і характеристика стадій життєвого циклу 
4. Правова основа діяльності підприємств 
5. Державне регулювання підприємництва 

Змістовий модуль II.  
Організація та економіка діяльності підприємств 

6. Механізм створення підприємства 
7. Основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності 
8. Планування виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємництва 
9. Застосування маркетингу у діяльності підприємств 
10. Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування 
11. Трудовий колектив та управління персоналом 
12. Ліквідація і реорганізація підприємства 
Разом годин: 90  
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ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» 

Змістовий модуль I. Теоретичні основи організації діяльності підприємств 

Тема 1. Сутність та зміст підприємництва 

Підприємливість, підприємець, підприємництво: взаємозв'язок і взаємозумов-
леність понять. Загальноекономічне розуміння підприємництва. Історичний розви-
ток поняття «підприємництво».  

Сучасне розуміння підприємництва. Функції здійснення підприємництва. Ме-
та підприємницької діяльності. Роль підприємницької діяльності у розвитку еконо-
міки. Форми організації суспільного виробництва.  

Економіко-теоретичні знання і підприємництво.  Економічна основа підприє-
мництва.  Рушійні сили підприємництва. 

Література [2, 15, 17, 19, 27-33, 38, 42] 
 

Тема 2. Види та сфери діяльності підприємств 

Підприємництво приватне, колективне, державне 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 до-

ми, виставки-продажі, аукціони, ярмарки, заклади оптової та роздрібної торгівлі. 
Фінансово-кредитне підприємництво і його складові: грошове й інше фінансо-

ве посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування.  
Підприємства малого та середнього бізнесу.  Особливості функціонування  ві-

тчизняних підприємств малого та середнього бізнесу. Проблеми фінансового за-
безпечення розвитку малого підприємництва в Україні.   

Селянське (фермерське) господарство. Фермерське господарство як форма 
підприємницької діяльності. Особливості створення і діяльності фермерських гос-
подарств в Україні. 

 Література [17, 19, 20, 24, 25,28, 32, 39,46, 58, 61] 
 
Тема 3. Підприємництво як процес, зміст і характеристика стадій життє-

вого циклу 

Сутність поняття організації підприємницької діяльності у часі і просторі. 
Принципи організації підприємницької діяльності. Економічна сутність діяльності 
підприємств. Характеристика зовнішніх і внутрішніх чинників формування підпри-
ємницького середовища. Приватний і державний сектори економіки. Сутність та 
концепція підприємництва. Сфери і типологія підприємницької діяльності. Визна-
чення цілей, задач та політики підприємництва. Стратегія і тактика підприємництва.   

Підприємництво як процес, що складається із взаємопов’язаних стадій. Етапи 
життєвого циклу підприємства. Ідея як перша стадія підприємницької діяльності. 
Обґрунтування ідеї за критеріями: перспективність, корисність, реальність. 

Література [15, 17, 19, 20, 26, 27-30, 33, 39, 44, 60] 
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Тема 4. Правова основа діяльності підприємств  

 Законодавча база організації та розвитку підприємництва. Організаційно-
правові форми підприємств. Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, хол-
динг, консорціум, концерн. 

Особливості створення та функціонування акціонерних товариств, товариств з 
обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних 
товариств, дочірних підприємств. Суб’єкт підприємницької діяльності і приватне 
підприємство. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної 
особи. 

Юридичні вимоги до приватного підприємництва. Законодавчі акти, які регла-
ментують підприємницьку діяльність. Антимонопольне законодавство. 

Вибір організаційно-правової форми суб’єктів підприємницької діяльності та ор-
ганізаційної структури управління. Типова схема створення суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. Засновницькі документи та їх підготовка. Сутність та основні розділи 
установчого договору. Статутний фонд і порядок його формування.  

Література [2, 5, 6-8, 10-13, 17, 26, 28, 33, 34, 37, 43, 45] 
 

Тема 5. Державне регулювання підприємництва 

Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, його фор-
ми та методи: адміністративні, правові, економічні. Прямі та непрямі методи регу-
лювання. Інструменти впливу держави на розвиток підприємництва: податкова 
політика, цінове та кредитно-грошове регулювання, амортизаційна політика, регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Обмеження в підприємницькій діяльності. Патентування і ліцензування підп-
риємницької діяльності. Стандартизація і сертифікація. Державна реєстрація 
суб’єктів підприємництва. Державна підтримка підприємництва. Ліцензування 
підприємницької діяльності, процедура отримання ліцензій. Патентування 
підприємницької діяльності, процедура отримання патентів. Механізм державної фі-
нансової допомоги суб’єктам підприємництва. Кадрове та інформаційне забезпе-
чення державою підприємницької діяльності. 

Державні та міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва. 
Література [2, 5, 6, 10-13, 17, 26, 48, 56] 

 
 

Змістовий модуль II. Організація та економіка діяльності підприємств 

Тема 6. Механізм створення підприємства 

Підприємницька ідея та її джерела. Вибір сфери діяльності. Вибір форми ор-
ганізації бізнесу. Визначення переваг створюваного підприємництва. Аналіз кон-
куруючих товарів і підприємств-конкурентів. Визначення конкурентоспроможності 
підприємництва. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Пошук дже-
рел фінансування. Обмеження в підприємництві. Торговельний патент: умови при-
дбання, вартість, термін дії. Припинення діяльності підприємств. 
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Вибір способу започаткування бізнесу. Традиційні способи: створення нового 
підприємства, купівля існуючого бізнесу. Нетрадиційні способи: прямий марке-
тинг, пересувна торгівля, франчайзинг, надомний бізнес, відокремлення від іншої 
компанії. 

Етапи започаткування власної справи. Засновницькі документи та їх підготов-
ка. Статут підприємництва та засновницький договір. Формування статутного фон-
ду. Порядок відкриття рахунка суб’єкта підприємницької діяльності в установі 
банку. 

Література [2, 5, 6, 10-13, 17, 22, 24, 34, 49, 60, 61] 
 

Тема 7.  Основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності 

Бізнес-план та його роль у заснуванні власної справи. Бізнес-план підприємст-
ва. Бізнес-планування, його сутність та призначення. Принципи складання бізнес-
плану. Головні розділи бізнес-плану. Стадії розробки бізнес-плану. Структура та те-
хнологія розробки бізнес-плану. Меморандум конфіденційності. Зміст резюме.  Опис 
підприємства та галузі. Опис продукції (послуг). Опис технологічного процесу вироб-
ництва продукції (послуг). Маркетинг та збут продукції. Виробничий план. Організа-
ційний план. Інвестиційний план. Фінансовий план. Аналіз чутливості проекту. 
Оцінка ризиків та страхування проекту. 

Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва. 
Література [15, 17, 18, 20, 22, 24-34, 36-42, 57] 

 

Тема 8. Планування виробничо-господарської діяльності суб’єктів 

підприємництва 

Планування виробничо-господарської діяльності підприємництва. Досліджен-
ня кон’юнктури ринку. Принципи планування, методи планування виробничо-
господарської діяльності підприємства. Класифікація і структура планів виробни-
чо-господарської діяльності підприємства. Планування обсягів виробництва і реа-
лізації продукції підприємства на основі виробничої потужності. Оптимальне 
планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства.   

Планування технічного розвитку та підвищення ефективності виробництва підп-
риємства. Структура плану технічного розвитку та підвищення ефективності вироб-
ництва підприємства. Економічне обґрунтування заходів плану технічного розвитку 
та підвищення ефективності виробництва підприємства. 

Планування персоналу підприємства. Планування продуктивності праці персо-
налу підприємства. Метод планування росту продуктивності праці за рахунок основ-
них техніко-економічних факторів. 

Структура персоналу підприємства. Планування загальної чисельності персоналу 
підприємства, планування чисельності персоналу за категоріями працюючих. Плану-
вання фонду оплати праці персоналу підприємства за категоріями працюючих. Соціа-
льний захист персоналу на основі єдиного соціального внеску. 

Література [8, 16, 17, 20, 21, 34, 36, 40, 41, 52, 59] 
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Тема 9.  Застосування маркетингу у діяльності підприємств 

Маркетингова діяльність на підприємстві. Аналіз потреб ринку. Система 
маркетингу підприємницької діяльності. Товарна політика підприємництва. Цінова 
політика на підприємстві. Збутова політика комерційного підприємства. 
Управління комунікативною політикою підприємства. Комерційне підприємництво 
у сфері роздрібної торгівлі. Сучасні формати роздрібного бізнесу. Розвиток 
роздрібної торгівлі в Україні. Зарубіжний досвід роздрібної торгівлі. 
Дрібнороздрібне підприємництво. Система «потреба-товар-ринок». Організація 
маркетингу. Реклама в маркетинговій діяльності.    

Література [15, 17, 23, 25, 27, 31, 37, 52, 53, 61] 
 

Тема 10.  Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування 

Джерела фінансових ресурсів підприємництва та процес інвестування. Управ-
ління фінансами суб’єктів підприємництва. 

Податки у фінансовій системі підприємництва. Прямі та непрямі податки. 
Способи сплати податків у підприємництві. Загальна та спрощена системи оподат-
кування. Єдиний податок. Фіксований податок. Податок на додану вартість. Поря-
док відрахувань від діяльності в пенсійний фонд і фонди соціального страхування. 

Вибір форми оподаткування будь-якого типу підприємства. Контроль за скла-
данням та веденням звітності на підприємстві. Ведення податного обліку та конт-
ролю. Контроль за витратами та збитками організаційного формування 

Кредитування та його роль у розвитку підприємництва. Підприємництво у 
сфері банківських послуг. Кредитування. Факторинг. Лізинг. Операції з цінними 
паперами, нерухомістю, іноземною валютою.  

Фондова біржа та механізм її дії. Посередники на фондовому ринку. Страху-
вання як вид підприємництва. Можливості банківського бізнесу: Internet-банкінг. 

Література [15, 17, 23, 37, 40, 41, 52, 53, 56, 60] 
 

Тема 11. Трудовий колектив та управління персоналом 

Поняття трудового колективу та персоналу. Класифікація  персоналу підпри-
ємства. Трудове законодавство. Основні функції кадрової служби. Форми найму на 
роботу. Підбір та розстановка кадрів. Навчання та розвиток персоналу. Оцінка та 
атестація.  Нормування праці. Організація оплати праці. Законодавство про оплату 
праці. Форми та системи заробітної плати. Державне регулювання оплати праці, 
його сфери. Договірне регулювання оплати праці. Система тарифних угод. Стиму-
лювання праці. Методи мотивації. Методи управління персоналом.  

Організація контролю. Управління організаційними комунікаціями. Менеджер 
як організатор ефективного управління. Формування виробничих груп, команд. 
Організація робочих місць.  

Література [1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 21, 35, 50, 59-61] 
 

 

Тема 12. Ліквідація і реорганізація підприємства 
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Здатність визначити необхідність проведення реорганізації діяльності підпри-
ємства. Здатність проведення процедури ліквідації підприємства. Здатність визна-
чення потреби призупинення діяльності підприємства. Здатність проведення 
процедури санації підприємства. Здатність складання етапів проведення реоргані-
зації чи санації підприємств. 

Підстави для припинення підприємницької діяльності. Особливості реоргані-
зації підприємств. Форми реорганізації і процедура переходу прав та обов’язків до 
правонаступників.  

Процедура ліквідації суб’єктів підприємництва. Підстави ліквідації. Робота лі-
квідаційної комісії. Порядок розрахунку з кредиторами. 

Література [2, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 28, 29, 43] 
 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складо-

вою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів. 
Мета контрольної роботи – закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті 

в процесі вивчення дисципліни «Основи організації діяльності підприємств», сфо-
рмувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, 
законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами влас-
них досліджень в організаціях. 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. таблицю).  У кожному варіанті завдання пропонується план, в який 
можна вносити зміни відповідно до вибраної інформації і специфіки роботи. 
 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 

А, Б, В 
Г, Д, Е, Є 
Ж, 3, І, Й 
К, Л, М  
Н, О, П 
Р, С, Т,  У 
Ф, X, Ц, Ч 
Ш, Щ, Ю, Я 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
Структура контрольної роботи така: титульний лист, зміст, вступ,  розділи, ви-

сновки і список використаної літератури. 
У вступі висловлюється сутність та характеристика проблеми, що вивчається, 

завдання дослідження і мета роботи. 
 У основних розділах проводиться аналіз нормативних положень, висловлю-

ється точка зору різних авторів, доводиться, яка точка зору є правильнішою, які 
положення можуть бути прийняті повністю або частково і чому. 
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 Структура роботи має бути послідовна і логічна. В кінці роботи пишуться ви-
сновки про те, що зроблене в роботі і висновки, що випливають з аналізу. 

Вступ та висновки повинні відображати власне ставлення студента до матері-
алу, який вивчається. Далі наводиться список літератури, який має містити не 
менше 10 джерел. При потребі оформлюються додатки. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту на ли-
стах форма А4 (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New 
Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані.  

 Рекомендується наступна послідовність виконання роботи: 
 1. Вивчити діючі положення та інструкції. 
 2. Самостійно підібрати необхідну літературу по темі, користуючись послу-

гами довідково-бібліографічного відділу і каталогів бібліотеки. Необхідно зверну-
ти увагу на сучасні публікації, монографії і періодичну літературу по темі. 

 3. Ознайомитися з літературою, скласти власний план роботи, уточнюючий 
типовий план, запропонований у виконуваному варіанті завдання. 

Підготувати конспект літературних джерел, акцентуючи увагу на цікавих іде-
ях, дискусійних висловах авторів, які студент має намір процитувати в роботі. Ци-
тати слід наводити в тексті роботи з вказівкою джерела та сторінки цитованого 
матеріалу у квадратних дужках. 

 4. Розподілити матеріал відповідно до плану і оформити текст, набравши його 
на комп'ютері. 

5. Наводячи список літератури, необхідно вказати автора, назву книги або 
статті, роки видання і відповідної сторінки, на які зроблено посилання. 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Варіант 1.  

1. Організація договірних взаємовідносин у бізнесі. 
2. Формування умов договору підприємцем. 
3. Напрямки і форми співробітництва партнерів. 
 
 Варіант 2.   

1. Формування високоефективних трудових колективів. 
2. Організаційні форми підприємництва. 
3. Сутність корпоративного управління. 

 
 Варіант 3.    

1. Вимоги до формування трудових колективів. 
2. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні. 
3. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 
 
Варіант 4.  

1. Сутність і функції бізнес-плану. 
2. Процедура прийому на роботу працівників. 
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3. Порядок відрахувань суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи 
до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. 

 
 Варіант 5.  

1. Основні методи впливу підприємця на підлеглих. 
2. Управління економічними ризиками в підприємництві. 
3. Мотивація праці і ефективний трудовий колектив. 
 
 Варіант 6.  

1. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності. 
2. Підприємництво у сфері банківських послуг. 
3. Система маркетингу підприємницької діяльності. 
 
Варіант 7.  

1. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. 
2. Особливості діяльності виробничого кооперативу. 
3. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 
 
 Варіант 8.  

1. Види підприємницької діяльності. 
2. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. 
3. Необхідні умови розвитку підприємництва. 
 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Принципи підприємницької діяльності. 
2. Установчі документи суб’єктів підприємництва. 
3. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
4. Значення кредитних спілок у фінансуванні бізнесу. 
5. Правова база розвитку підприємництва. 
6. Механізм заснування власної справи. 
7. Обґрунтуйте об’єктивну необхідність державного регулювання підприєм-
ництва і розкрийте його методи. 

8. Історичний розвиток поняття «підприємництво». 
9. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності. 
10. Форми фінансової підтримки малого і середнього підприємництва в Украї-
ні. 

11. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – 
юридичної особи. 

12. Види господарських товариств та їх характеристика. 
13. Урядові та неурядові організації, що сприяють розвитку підприємництва. 
14. Види підприємств в Україні. 
15. Лізинг як вид підприємницької діяльності. 
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16. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. 
17. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією на підп-
риємстві. 

18. Особливості фінансово-кредитного підприємництва. 
19. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні. 
20. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
21. Комерційне посередництво як вид підприємницької діяльності. 
22. Статутний фонд та його формування. 
23. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. 
24. Роль бізнес-планування в підприємництві. 
25. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
26. Розстановка по робочих місцях і адаптація кадрів. 
27. Система організації оплати праці. Зміст заробітної плати в умовах ринкової 
економіки. 

28. Сутність і функції підприємництва. 
29. Види підприємницької діяльності. 
30. Підготовка і перепідготовка кадрів на підприємстві. 
31. Спрощена система оподаткування. 
32. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
33. Атестація працівників і робочих місць. 
34. Сутність і функції підприємництва. 
35. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. 
36. Суб’єкти підприємництва. 
37. Стадії розробки бізнес-плану. 
38. Принципи підприємницької діяльності. 
39. Статутний фонд та його формування. 
40. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
41. Сутність та особливості корпорації. 
42. Технологія розробки бізнес-плану. 
43. Економічна основа підприємництва. 
44. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця. 
45. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
46. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – 
юридичної особи. 

47. Структура бізнес-плану. 
48. Види господарських товариств та їх характеристика. 
49. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 
50. Акціонерне товариство: сутність та види. 
51. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 
52. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фі-
зичної особи. 

53. Фінансово-кредитне підприємництво. 
54. Лізинг як форма підприємницької діяльності. 
55. Переваги та недоліки одноосібного володіння. 
56. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 
57. Комерційне підприємництво. 
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58. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. 
59. Підприємець – ключова фігура ринкової економіки. 
60. Форми об’єднань підприємств в Україні. 
61. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприєм-
ництва. 

62. Види підприємств в Україні. 
63. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 
64. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
65. Юридичний статус підприємництва. 
66. Правова база розвитку підприємництва. 
67. Порядок патентування підприємницької діяльності. 
68. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. 
69. Види лізингу. 
70. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
71. Державна політика підтримки підприємництва. 
72. Органи управління акціонерним товариством. 
73. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. 
74. Фіксований податок для суб’єктів малого підприємництва. 
75. Статут підприємництва. 
76. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники ПДВ та акцизного збору. 
77. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 
78. Підприємство: сутність, ознаки, функції. 
79. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
80. Загальна система оподаткування приватного підприємця. 
81. Роль та значення посередницького підприємництва. 
82. Переваги та недоліки партнерства (товариства). 
83. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності в установі 
банку. 

84. Сутність і методи підприємницького управління. 
85. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
86. Форми спільного міжнародного підприємництва. 
87. Функціональне управління в підприємництві. 
88. Сутність, види та елементи підприємницької культури. 
89. Підприємницька етика. 
90. Механізм зменшення економічних ризиків у підприємництві. 
91. Світовий досвід створення вільних економічних зон. 
92. Управління мотивацією персоналу. 
93. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в Ук-
раїні. 

94. Інструменти управління ризиками. 
95. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
96. Причини економічних ризиків у підприємництві. 
97. Управління організаційними комунікаціями. 
98. Кредитування та його роль у розвитку підприємництва. 
99. Соціальні цінності й культура підприємницької діяльності. 
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