
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Підприємництво та бізнес» 

курс 1 

рівень освіти: перший (бакалавр) 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

 

Форма проведення                                      тестування (електронне в Moodle) 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  1 бал -  за 1 правильно розв’язане  

                                                                       тестове завдання 

                                                                        

Перелік допоміжних матеріалів:  персональний комп’ютер 

                                                                       з доступом до Інтернету. 

 

Орієнтований перелік питань 

1. Сутність, принципи та значення підприємництва 

2. Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання 

3. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності 

4. Система бізнесу та її ключові елементи 

5. Ринкова система економіки як основа розвитку підприємництва 

6. Роль підприємництва у розвитку суспільства 

7. Основні способи входження в бізнес 

8. Особливості розміщення виробничих і комерційних підприємств та 

підприємств сфери послуг 

9. Переваги і недоліки створення власного бізнесу 

10. Варіанти придбання існуючого бізнесу: переваги та недоліки придбання 

існуючого бізнесу 

11. Система франчайзингу 

12. Господарські товариства як організаційна форма підприємництва 

13. Підприємництво в некомерційних організаціях 

14. Об’єднання підприємств: переваги та недоліки 

15. Вплив національних особливостей на підприємництво 

16. Зародження і розвиток підприємництва в Україні 

17. Психологічний портрет сучасного підприємця 

18. Особливості реєстрації фізичної особи-підприємця та юридичної особи 

19. Документи, необхідні для проведення державної реєстрації 

20. Види установчих документів та їх підготовка 



21. Структура статуту і характеристика його розділів  

22. Припинення підприємницької діяльності 

23. Зміст, цілі та завдання бізнес-плану 

24. Значення і види бізнес-плану 

25. Структура та зміст розділів бізнес-плану 

26. Технологія складання бізнес-плану підприємства 

27. Основні види дозвільних документів у підприємництві 

28. Принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері 

підприємництва 

29. Визначення підприємництва, його основні ознаки 

30. Рушійні сили підприємництва 

31. Виникнення і розвиток підприємництва у світі 

32. Становлення підприємництва у країнах Західної Європи 

33. Концепції підприємництва видатних економістів світу 

34. Сучасний розквіт підприємництва в країнах Європи та Америки 

35. Формування іміджу ділової людини 

36. Умови виховання особистості підприємця 

37. Репутація підприємця як фактор міцності його становища 

38. Ділові та особисті якості підприємця 

39. Стадії підприємницького процесу 

40. Суть підприємницької ідеї, джерела її пошуку 

41. Визначення безпосередньої і потенційної цінності ідеї 

42. Ресурсний потенціал підприємства 

43. Аналіз наявних й оцінка недостатніх ресурсів 

44. Методи творчого вирішення проблем у підприємницькій діяльності 

45. Планування та проектування нової продукції підприємства 

 

 

Екзаменатор       Краус Н. М. 

 

Завідувач кафедри      Сосновська О.О. 


