
„Організація підприємницької діяльності” 
 

Номер варіанту контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової 

книжки студента та першою літерою прізвища згідно таблиці: 

 

 Остання цифра залікової книжки студента 

Перша літера 

прізвища 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б, В, Г, Д,  

Е, Є, Ж, З 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

І, Й, К, Л,  

М, Н,О, П,  

Р, С 

№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 

Т, У, Ф, X,  

Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ю, Я 

№ 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28 № 29 № 30 

Теми контрольних робіт  
1. Предмет, метод і задачі дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. 

2. Принципи підприємництва. 

3. Функції підприємництва. 

4. Суб’єкт підприємництва. 

5. Права та обов’язки підприємців. 

6. Ідея і мета організації власної справи. 

7. Принципи створення власної справи. 

8. Засновницькі документи. 

9. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Постановка на 

облік в податкових органах. 

10. Відкриття рахунку в банках. 

11. Ліцензування діяльності підприємства. 

12. Форми створення власної справи. 

13. Організаційні одиниці підприємництва 

14. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності  

15. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки 

16. Товариство, його особливості 

17. Корпоративна форма організації підприємницької діяльності 

18. Економічна сутність малого підприємництва. 

19. Місце і роль малого підприємництва в економіці. 

20. Функції малого підприємництва. 

21. Державна підтримка малого бізнесу. 

22. Сутність та функції бізнес-плану. 

23. Структура розробки бізнес-плану, його розділи. 

24. Технологія розробки бізнес-плану. 

25. Поняття, класифікація та оцінка ефективності використання трудового   

персоналу підприємства. 

26. Сутність, класифікація та структура основних фондів. Облік та оцінка  

основних фондів. 

27. Зношення основних фондів. Амортизація та відтворення основних фондів. 

28. Показники ефективності використання основних фондів та шляхи її 

підвищення. 

29. Оборотні кошти: сутність, склад та структура. Нормування оборотних  

коштів. 

30.  Ефективність прискорення оборотності обігових коштів. 



Матеріал, що висвітлює суть проблеми контрольної роботи, має бути логічно 

структурованим, проілюстрованим графічно, оформленим за встановленими вимогами. 

Обов’язковим є посилання на джерела використаних у роботі положень і даних. 

Обсяг контрольної роботи – 25-30 друкованих сторінок на стандартних аркушах 

формату А4.  

 поля: ліве – 3 см; праве – 1 см, верхнє – 2 см; нижнє – 2 см;  

 шрифт – Times New Roman, 12,  

 міжрядковий інтервал – 1,5;  

 абзацний відступ – 1,25 см; 

 вирівнювання – по ширині; 

 нумерація сторінок – у правому верхньому кутку аркуша. 

 

Обов’язкові розділи в контрольній роботі (послідовно):  

▬ титульний аркуш; 

▬ ЗМІСТ,  

▬ ВСТУП, 

▬ РОЗДІЛ 1. 

▬ РОЗДІЛ 2. 

▬ … 

▬ ВИСНОВКИ,  

▬ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

▬ Роздруківка з програми на перевірку текстових запозичень (плагіату). 

 

Бажаним є розгалужений зміст КР: 

РОЗДІЛ 1. 

    1.1. 

…1.2. 

РОЗДІЛ 2. 

    2.1. 

    2.2. 

 

Розділи та підрозділи не можуть бути меншими 4-5 сторінок. 

Наприкінці роботи подається список використаної літератури – не менше 15 джерел 

(обов’язковим є використання актуальної літератури 2005-2014 рр.). До джерел можна 

включати сайти міжнар. організацій, інтеграційних союзів тощо. 

Оформлену належним чином контрольну роботу студент представляє в 

установлений термін, після чого вона проходить перевірку викладачем.  

При незадовільній оцінці вона підлягає доопрацюванню і повторній перевірці. 

             

 

 

 

 

 

 

 



Перелік питань на диференційований залік 
з дисципліни  

„Організація підприємницької діяльності” 
 

1. Відкриття рахунку в банках. 

2.  Власність підприємств та її структура 

3.  Державна підтримка малого бізнесу. 

4.  Державна підтримка малого бізнесу. 

5.  Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Постановка на 

облік в податкових органах. 

6.  Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. 

7.  Джерела фінансових ресурсів та процес інвестування. 

8.  Економічна сутність малих підприємств. 

9.  Економічна сутність малого підприємництва. 

10. Еластичність попиту і пропозиції. 

11. Функції підприємництва. 

12. Ефективність прискорення оборотності обігових коштів. 

13. Закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників 

14. Засновницькі документи та їх підготовка. 

15. Засновницькі документи. 

16. Зношення основних фондів. Амортизація та відтворення основних фондів. 

17. Ідея і мета організації власної справи. 

18. Інвестиційні проекти підприємств та їх ефективність. 

19. Корпоративна форма організації підприємницької діяльності 

20. Ліцензування діяльності підприємства. 

21. Методи бухгалтерського обліку. 

22. Місце і роль малого підприємництва в економіці. 

23. Місце і роль малого підприємництва в економіці. 

24. Обмеження підприємництва. 

25. Оборотні кошти: сутність, склад та структура. Нормування оборотних  

коштів. 

26. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки 

27. Організаційні одиниці підприємництва 

28. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності  

29. Основні види підприємств та їх організаційні форми. 

30. Основні способи організації власного бізнесу. 

31. Основні типи та форми власності. 

32. Показники ефективності використання основних фондів та шляхи її 

підвищення. 

33. Поняття, класифікація та оцінка ефективності використання трудового 

персоналу підприємства. 

34. Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації 

35. Попит і закон попиту. 

36. Права та обов’язки підприємців. 

37. Предмет, метод і задачі дисципліни Основи підприємницької діяльності.   

38. Принципи підприємництва.  

39. Принципи створення власної справи. 

40. Припинення діяльності підприємства. 

41. Пропозиція і закон пропозиції. 

42. Роль податків у фінансовій системі підприємства. 

43. Статутний фонд підприємства та його формування. 

44. Структура розробки бізнес-плану, його розділи. 

45. Структура та зміст бізнес-плану. 



46. Суб’єкт підприємництва. 

47. Сутність і структура економічної власності. 

48. Сутність та механізм фінансового планування на підприємстві. 

49. Сутність та необхідність бухгалтерського обліку на підприємстві. 

50. Сутність та принципи складання бізнес-плану. 

51. Сутність та функції бізнес-плану. 

52. Сутність, класифікація та структура основних фондів. Облік та оцінка  

основних фондів. 

53. Техніка складання бізнес-плану. 

54. Технологія розробки бізнес-плану. 

55. Приватне товариство, його особливості 

56. Публічне товариство, його особливості 

57. Умови та принципи підприємницької діяльності. 

58. Фінанси підприємства та фінансовий менеджмент. 

59. Форми створення власної справи. 

60. Функції малого підприємництва. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти 
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