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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Основна мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання з сучасної бізнесової 

діяльності, а також сформувати належні практичні навички з методології управління, 
самостійного прийняття управлінських рішень, освоєння сучасних методів оцінки бізнесу 
тощо. 

 
Завданням вивчення дисципліни є оволодіння методичними підходами до оцінки та 

контролю сучасного бізнесу, різноманітними методами адміністративного менеджменту; 
засвоєння питань створення власної справи, її функціонування,  мінімізації ризиків у бізнес-
середовищі, страхового захисту інтересів суб’єктів господарювання.  

 
Вимоги до знань магістра - в результаті вивчення дисципліни «Сучасний бізнес» 

студент має отримати глибокі знання з управління власної справи. Вивчення дисципліни 
включає засвоєння теорії та практичну підготовку. Практична підготовка полягає у виконанні 
завдань, розв’язуванні задач, ситуаційних завдань. 

 
Вимоги до умінь магістра - в результаті вивчення даного курсу студент має отримати 

навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних бізнесових рішень, що 
забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію підприємницької діяльності, 
підвищення добробуту його працівників і власників. Актуальним та доцільним є формування 
у студентів умінь щодо використання наукової, методологічної та спеціальної літератури та 
документації з курсу «Сучасний бізнес». 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. 
 

Кількість годин 
Аудиторні Позааудиторні 

    № 
    п/п 

 
Теми Всього 

Лекції Семінари Самостійна 
робота 

 
МОДУЛЬ 1 

1 Сучасні особливості 
ведення бізнесу в Україні. 

Нормативно-правова 
основа підприємницької 

діяльності. 

6 2 2 2 

2 Сучасний бізнес як об’єкт 
оцінки. 

6 2 2 2 

3 Система 
управління витратами 

власної справи. 

6 2 2 2 

4 Роль і місце системи 
оподаткування 

підприємницької діяльності 
в Україні. 

6 2 2 2 

5 Проведення перевірок 
підприємств 

контролюючими органами 
та порядок оскарження їх 

результатів. 

6 2 2 2 

 
МОДУЛЬ 2 

6 Ризики в підприємницькій 
діяльності. 

6 2 2 2 

7 Страховий захист інтересів 
суб’єктів сучасного 

бізнесу. 

6 2 2 2 

8 Підприємницький успіх  і 
культура бізнесу. 

    

9 Міжнародна 
підприємницька діяльність 

6 2 2 2 

10 Всього 54 18 18 18 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ   (ЗАЛІК) 
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3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНИЙ БІЗНЕС» 
 

ТЕМА 1: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Предмет, метод, зміст дисципліни «Сучасний бізнес»; Економічна стратегія; економічна 

тактика; основні напрями економічної політики, що визначаються державою: структурно-галузева 
політика, інвестиційна політика, амортизаційна політика, політика інституційних перетворень, 
цінова політика, антимонопольно-конкурентна політика, бюджетна політика, податкова політика, 
грошово-кредитна політика, валютна політика, зовнішньоекономічна політика, екологічна 
політика, соціальна; господарська діяльність; некомерційна господарська діяльність; принципи 
сучасного підприємця; загальні принципи господарювання в Україні; основні засоби регулюючого 
впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання: державне замовлення, державний 
контракт, ліцензування, патентування, квотування. Сертифікація і стандартизація, застосування 
нормативів та лімітів, регулювання цін і тарифів, надання інвестиційних, податкових та інших 
пільг, надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. Сучасні принципи системи 
оподаткування; контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання у різних 
сферах права та обов’язки суб’єктів господарювання, передбачені законодавством. 

Ключові терміни і поняття : господарська діяльність; державне замовлення; державний контракт; 
економіка; економічна стратегія; економічна тактика; державний реєстр; ліквідаційна комісія; 
ліцензування; некомерційне господарювання; організаційно-господарські відносини; патентування; 
підприємництво; торговий патент;  штраф; юридична особа. 

 
ТЕМА 2: СУЧАСНИЙ БІЗНЕС ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ 
 
Оцінка бізнесу, оцінка підприємств; суб’єкт та об’єкт оцінки; особливість процесу оцінки 

вартості; вплив ринкових факторів;  особливість бізнесу, підприємства та фірми як об’єкта купівлі-
продажу; цілі оцінки бізнесу; джерела формування доходу при використанні підприємства; види 
(стандарти) вартості, що відображають джерела утворення доходу; мікро- і макроекономічні 
фактори; три підходи до оцінки бізнесу: порівняльний, доходний, витратний; методи оцінки 
бізнесу; етапи процесу оцінки бізнесу. 

Ключові терміни і поняття: оцінка бізнесу, фактор впливу, власність, корисність, ринкова 
вартість, ліквідаційна вартість,  вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова вартість 
відтворення, вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у 
використання, оціночна вартість, заставна вартість, балансова вартість, попит, дохід, ризик, 
контроль, ліквідність, співвідношення попиту і пропозиції, доходний підхід, метод капіталізації, 
метод дисконтованих грошових потоків, витратний підхід, метод чистих активів, метод 
ліквідаційної вартості, порівняльний підхід, метод ринку капіталу, метод галузевих коефіцієнтів. 

 
ТЕМА 3: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВЛАСНОЇ СПРАВИ 
 
Управління витратами; групування витрат за місцем їх виникнення та центрами 

відповідальності; місце витрат; схема отримання прибутку; система «директ-костінг» , її 
особливості та найбільш важливі аналітичні можливості; принципова відмінність «абзорпшн-
костинг» від системи «директ-костинг»; переваги маржинального підходу; переваги системи 
калькулювання собівартості з повним розподілом витрат. 

Ключові терміни і поняття: управління витратами; локалізація витрат; система «директ-
костінг»; система «абзорпшн-костинг»; пропорційні витрати, прогресуючі, дегресуючі витрати; 
маржинальний дохід; коефіцієнт маржинального доходу. 
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ТЕМА 4:  РОЛЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Принципи побудови системи оподаткування; податки, збори, платежі; особливості системи 
оподаткування в системі державного регулювання; сутність податкової політики, її завдання, типи; 
податковий механізм; перелік загальнодержавних податків і зборів: податок на додану вартість; 
акцизний збір; податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; мито; державне 
мито; податок на нерухоме майно (нерухомість); плата (податок) за землю; рентні платежі; податок з 
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів; податок на промисел; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього 
природного середовища; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; плата за торговий 
патент на деякі види підприємницької діяльності; фіксований сільськогосподарський податок;    збір 
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; єдиний збір, що справляється у пунктах 
пропуску через державний кордон України; збір за використання радіочастотного ресурсу України; 
збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); збір у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; збір за проведення 
гастрольних заходів. Місцеві податки і збори; єдиний податок із фізичних та юридичних осіб; права 
платників податків і зборів (обов’язкових платежів); обов’язки платників податків і зборів 
(обов’язкових платежів).  

Ключові терміни і поняття: амортизація; акцизний збір; валовий доход; валові витрати; 
державний цільовий фонд; єдиний податок; загальнодержавні податки і збори; збір; місцеві податки і 
збори; норми амортизації; об'єкт оподаткування; одиниця оподаткування; основні засоби; платіж; 
платники податків і зборів (обов'язкових платежів); податкова адреса фізичної особи; податкова 
політика; податкове зобов'язання; податковий агент; податковий кредит; податковий механізм; 
податкова соціальна пільга; податок з доходів фізичних осіб; податок на додану вартість; податок на 
прибуток; податок; система оподаткування; спрощена система оподаткування; ставка оподаткування; 
сума амортизаційних відрахувань; фіксований податок. 

ТЕМА 5:  ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПІДПРИЄМСТВ КОНТРОЛЮЮЧИМИ 

ОРГАНАМИ ТА ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

 

 

 

Систематичне спостереження і перевірка (контроль); державний контроль; ревізії: фактичні і 
документальні, вибіркові, фронтальні, комплексні,  тематичні; перевірка; види контролюючих 
органів: митні органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, податкові органи, державна контрольно-ревізійна служба; 
компетенція контролюючих органів; порядок, термін, тривалість виїзної перевірки; процедура 
виконання податкових зобов’язань платником податків; перегляд рішення щодо податкового 
зобов’язання контролюючим органом відповідно скарги платника податків; джерела самостійної 
сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платника; норми  і вимоги 
податкового законодавства та відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Ключові терміни і поняття: активи платника податків; базовий податковий (звітний) період; 
державний контроль; платник податків; податкова декларація; податкова застава; джерела сплати 
податкових зобов'язань; камеральна перевірка; контроль; контролюючий орган; пеня; перевірка; 
планова виїзна перевірка; податкове зобов'язання; позапланова виїзна перевірка; ревізія; розрахунок; 
сума податкового боргу; узгодження суми податкових зобов 'язань; штрафна санкція (штраф). 
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ТЕМА 6:  РИЗИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Невизначеність; управління ризиком; економічний ризик; підприємницький ризик; 
господарський ризик; політичний  ризик; форс-мажорні обставини; фінансовий ризик; 
інвестиційний ризик; інноваційний ризик; ліквідність; ризик рентабельності; ризик несплати 
заборгованості; податковий ризик; втрати, пов’язані з ризиком; зовнішні ризики; внутрішні 
ризики; розподіл ризику; страхування ризику; перестрахування; часткові ризики; нейтралізація.    

Ключові терміни і поняття: внутрішні ризики; господарський ризик; джерела виникнення ризиків; 
динамічний ризик; економічний ризик; зовнішні ризики; ліквідність (платоспроможність); методи 
зниження ризиків; невизначеність; перестрахування; підприємницький ризик; податковий ризик; 
політичний ризик; ризик нежиттєздатності інвестиційного проекту; рентабельність; ризик несплати  
заборгованості; ризик; розподіл ризику; співстрахування; статичний ризик; страхування ризику; 
управління ризиком; форс-мажорні обставини; фінансовий ризик; часткові ризики. 

 

ТЕМА 7:  СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ  ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

Страхування; страховики та страхувальники; об’єкти страхування, суб’єкти страхування; 
добровільне або обов’язкове страхування; види добровільного страхування; основні види 
обов’язкового страхування; укрупнені, комплексні види страхування: особисте, майнове, 
страхування відповідальності; договір страхування, порядок його укладання, основні страхові 
поняття, умови припинення дії договору страхування. 

Ключові терміни і поняття: вигодонабувач; види добровільного страхування; добровільне 
страхування; договір страхування; загальнообов'язкове державне соціальне страхування; застраховані 
особи; майнове страхування; об'єкт страхування; обов'язкове страхування; особисте страхування; 
перестрахові брокери; перестрахування; правила страхування; спів страхування; страхова виплата; 
страхова премія; страхова сума; страхове відшкодування; страховий випадок; страховий внесок; 
страховий платіж; страховий ризик; страховий тариф; страховик; страхові агенти; страхові брокери; 
страхувальники; страхування відповідальності; суб'єкт страхування; товариство взаємного 
страхування; франшиза. 

 
 
ТЕМА 8:  ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УСПІХ І КУЛЬТУРА БІЗНЕСУ 
 
Сутність і складники підприємницького успіху; позитивні прояви підприємництва; підприємець, 

як визначальна особистість у сучасному бізнесі; найбільш важливі ділові якості особистості; 
інформаційне обслуговування підприємництва; сучасні основні напрямки інформаційного 
підприємництва;  загальна характеристика вітчизняних підприємців; характеристика професійної 
культури бізнесу; передумови виховання високої культури підприємництва;  ділові документи у 
підприємницькій діяльності; класифікація застосовуваних у підприємництві ділових документів за 
найважливішими ознаками; вимоги до складання ділових документів; основні правила формування 
тексту ділових документів для сфери підприємницької діяльності; стандартизоване оформлення 
документів; етика спілкування (телефонні розмови і службове листування); етикет привітання; 
представлення прийомів та переговорів; етичні норми реклами; створення позитивного іміджу 
фірми («паблік рілейшнз»). 

Ключові терміни і поняття: успіх; ділові якості підприємця; ініціативність; інноваційне 
рішення; інформаційне підприємництво; управлінське консультування (консалтинг); професійна 
освіта; підвищення кваліфікації; представники номенклатурного бізнесу; люмпенізовані 
підприємці; етика підприємництва; культура підприємництва; діловодство; документи 
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колегіальних органів; документи особистого походження; стиль ділового письма; адресат; етика 
ведення телефонних розмов; етика службового листування; інтелігентність; підготовка до 
переговорів; тактика переговорів; прийом «виходу»; прийом «пакетування»; прийом «завищення 
вимог»; прийом «висунення вимог в останню хвилину»; «паблік рілейшнз». 

 
 

ТЕМА 9:  МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин; міжнародний бізнес: поняття, 

мотивація, суб’єкти, типи і види; форми (рівні) міжнародної підприємницької діяльності; 
мотивація, процедура і етапи створення спільних підприємств; пошук зарубіжного партнера;  
приблизна схема (форма) техніко-економічного обґрунтування створення МСП; система і механізм 
функціонування МСП; тенденції і проблеми розвитку МСП в Україні; сучасні цілі міжнародної 
підприємницької діяльності; державні і міжнародні органи; основні міжнародні фінансово-
економічні організації, причетні до розвитку і регулювання спільної підприємницької діяльності; 
методи, форми і рівні регулювання міжнародної  підприємницької діяльності. 

 
Ключові терміни і поняття: Міжнародне спільне підприємство; міжнародна підприємницька 

діяльність: промислова, промислово-аграрна, торговельна, фінансова, транспортно-комунікаційна, 
будівельна, аграрна;  бартер; зустрічна закупівля; кліринг (міжнародний); компенсаційна операція; 
офсет; мотивація; переговори; пошук зарубіжного партнера; намір; техніко-економічне 
обґрунтування; проект; установчі документи; реєстрація; іноземний партнер; стратегічне і поточне 
планування; страхування підприємницького ризику; правові методи; економічні методи; соціально-
психологічні методи; іноземні інвестиції; трансферт; норми поведінки.  

 
 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНИЙ 
БІЗНЕС» 

 
 

Заняття 1. Сучасні особливості ведення бізнесу в Україні. Нормативно-
правова основа підприємницької  діяльності. 

1.1. Предмет, метод, зміст дисципліни «Сучасний бізнес» 

1.2. Основні напрями економічної політики держави. 
1.3. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва.. 
1.4. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності.  
1.5. Державне регулювання господарської та підприємницької діяльності юридичних осіб і 

фізичних осіб-підприємців. 
 
 

Методичні рекомендації  
 

Розгляд основних напрямів економічної політики держави починають із з’ясування таких 
ключових понять, як «економічна стратегія», «економічна тактика». У сучасній сфері 
господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і 
соціальну політику. Отже, економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей 
макроекономіки, засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об’єктивних національних та 
світових процесів і тенденцій, а економічна тактика – сукупність найближчих цілей, завдань, 
засобів і способів їх досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики в 
конкретних умовах. 
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Важливим є розгляд основних напрямів державної економічної політики, що формуються в 
результаті змін у структурі народного господарства, удосконалення міжгалузевих та 
внутрішньогалузевих пропорцій, системі стимулювання, конкурентному середовищі і т.д. 

Характеризуючи сучасну підприємницьку діяльність, обов’язково необхідно зупинитися на 
схожих, але не тотожних поняттях: підприємництво, господарська діяльність, некомерційна 
господарська діяльність, а також господарсько-виробничі, організаційно-господарські та 
внутрішньогосподарські відносини. Суттєву різницю мають і принципи господарювання з боку 
держави і з боку підприємця, які необхідно назвати. 

Держава застосовує різноманітні засоби і механізми реалізації господарської діяльності  
( державне замовлення, регулювання цін і тарифів, надання дотацій, компенсацій, субсидій і 

т.д.). Умови, обсяги, сфери і порядок застосування окремих видів державного регулювання 
господарської діяльності визначаються Господарським кодексом, іншими законодавчими актами, а 
також програмами економічного і соціального розвитку. 

Одним із засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є 
механізм їх оподаткування, тому актуальним є ознайомлення студента із системою оподаткування, 
її принципами, завданнями та законами. 

Уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
здійснюється політика у сфері економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській 
діяльності та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, тому вагомий 
акцент необхідно зробити на розгляді саме цих питань. Своєчасним є вивчення прав та обов’язків 
усіх суб’єктів господарювання. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV із змінами 
і доповненнями. 

2.. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV із змінами і 
доповненнями. 

3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" від 15 травня 2003 року № 755- ІV. 

 
 

Заняття 2. Сучасний бізнес як об’єкт оцінки. 
2.1. Основні поняття оцінки бізнесу. 
2.2.   Особливості бізнесу як об'єкту оцінки. 
2.3. Необхідність і цілі оцінки бізнесу. 
2.4. Види вартості, які визначаються при оцінці. 
2.5. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу. 
2.6. Підходи і методи, які використовуються для оцінки сучасного бізнесу. 

 
 

Методичні рекомендації 

Ще зовсім недавно поняття оцінки бізнесу в Україні розумілося як оцінка окремого 
підприємства з акцентом на майновому характері, тобто вартість бізнесу розумілася, як вартість 
всіх активів оцінюваного підприємства. В умовах, коли процеси приватизації майже завершені, 
коли активно встановлюється вторинний ринок, оцінка бізнесу трансформується в необхідність 
розуміння його не як оцінки юридичної особи, а оцінки прав власності, матеріальних та 
нематеріальних активів, якими це підприємство володіє. Таким чином, оцінка бізнесу в умовах 
України може розумітись в наступних аспектах: 

• оцінка підприємств (оцінка цілісно—майнових комплексів); 
• оцінка бізнесу. 
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Оцінка бізнесу передбачає оцінку конкретної діяльності, яка організована в рамках певної 
організаційно—правової форми. Головний критерій при цьому — доходність бізнесу, а отже і вибір 
адекватного методологічного підходу до його оцінки. В даному випадку головне для оцінювача - 
оцінити здатність такого бізнесу генерувати доход. При цьому студент повинен дійти до 
розуміння відмінності оцінки бізнесу та оцінки підприємств, які зумовлені особливостями 
підприємства як об’єкта оцінки. На нашу думку, головними з них с дві: 

• наявність  у  підприємства   сукупності   нематеріальних   активів, таких як торгові знаки, 
торгові марки, гудвіл, які істотним чином впливають на вартість такого підприємства; 

• наявність у підприємства не функціонуючих активів, які прямо чи опосередковано  не  
використовуються   в  бізнесі,  але  в  цілому впливають на вартість такого підприємства. 

Процес    оцінки    передбачає    наявність    оцінюваного    об'єкту    і оцінюючого суб'єкта, 
які необхідно перелічити. Особливістю процесу оцінки вартості є  її ринковий характер. Це 
означає, що оцінка не обмежується визначенням лише одних витрат на створення або придбання 
оцінюваного суб’єкту. Вона обов’язково враховує  сукупність ринкових факторів: фактора часу, 
фактора ризику, ринкову кон'юнктуру, рівень і модель конкуренції, економічні особливості 
оцінюваного об'єкту, а також макро- і мікроекономічне середовище.  

Власник бізнесу має право продати його,  закласти, застосувати, заповідати. Таким чином, 
бізнес стає об'єктом операції, товаром зі всіма притаманними йому властивостями. 
Оособливості ці рекомендується чітко окреслити та охарактеризувати, до основних з них 
відносять: інвестиційний характер бізнесу-товару; бізнес є системою, але продаватися може як 
вся система в цілому, так і окремо її підсистеми і навіть елементи; потреба в цьому товарі 
залежить від процесів, які відбуваються як всередині самого товару, так і в 
зовнішньому середовищі; враховуючи особливе значення стійкості бізнесу для стабільності в 
товаристві, необхідна участь держави не тільки в регулюванні механізму купівлі-продажу 
бізнесу, але і у формуванні ринкових цін на бізнес, в його оцінці.    

Дуже актуальним є вивчення усього різномаїття цілей, оскільки професійний оцінювач в своїй 
діяльності завжди керується конкретною ціллю. Чітке, грамотне формулювання цілі 
дозволяє правильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати метод оцінки. 

Як правило, ціль оцінки полягає у визначенні якої-небудь оцінної вартості, що необхідно 
клієнту для прийняття рішень. В проведенні оцінних робіт зацікавлені різні сторони: від 
державних структур до приватних осіб; в оцінці бізнесу можуть бути зацікавлені контрольно-
ревізійні органи, управлінські структури, кредитні організації, страхові компанії, податкові фірми 
й інші організації, приватні власники бізнесу, інвестори і т.д.  

Розумне обговорення методів оцінки неможливе без прив'язки до якого-небудь 
загальновизнаного визначення вартості. Визначення причини і цілі проведення робіт з оцінки 
служить підставою для вибору варіанту здійснення оцінних процедур. 

Щоб розібрати цю процедуру пригадаємо, що ринок платить тільки за ті активи, які 
приносять йому доход від їхнього використання. Для вибору адекватного стандарту вартості 
бізнесу такою основною ознакою виступає джерело формування доходу. 

Всього виділяють два джерела формування доходу при використанні підприємства: доход від 
діяльності підприємства та доход від розпродажу активів підприємств. 
Відповідно до цього виділяють два види вартості: вартість діючого  підприємства та вартість 
підприємства по активах. Згідно до Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна 
і майнових прав" виділяють наступні види вартості: ринкова вартість, ліквідаційна вартість, 
вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова    вартість відтворення, вартість 
ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у    використанні, оціночна 
вартість, заставна вартість, балансова вартість. 

Оцінку бізнесу здійснюють з позицій трьох підходів, які необхідно знати: прибуткового, 
витратного і порівняльного. Розгляд кожного підходу дозволить студентові підкреслити певні 
характеристики об’єкту. 

Варто зазначити, що в цілому всі три підходи взаємопов’язані, кожний з них передбачає 
використання різних видів інформації, одержуваної на ринку (навести приклади). Кожний з 
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трьох розглянутих підходів передбачає використання при оцінці властивих йому методів. 
Підготовка до вивчення підходів та методів оцінки бізнесу повинна бути такою (з вивченням 
їх сутності та формул), щоб студент без утруднень міг розв’язати представлені викладачем 
практичні завдання. 

 
 

           Заняття 3. Система управління витратами власної справи. 
3.1. Загальні відомості про систему управління витратами. 
3.2. Оптимізація обсягу виробництва, прибутку та рентабельності в системі директ-костинг. 
3.3. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості продукції у системах   «директ- 

      костинг» та «абзорпшн-костинг». 
 
 

Методичні рекомендації 
 

Після вивчення цієї теми студент повинен оволодіти навичками управління процесу 
цілеспрямованого формування витрат за місцем виникнення й різновидами продукції, постійного 
його контролю і стимулювання зниження. Важливо зрозуміти як класифікуються витрати на 
виробництві, які існують центри відповідальності за рівень їх обґрунтованості. 

При розгляді сутності системи «директ-костинг» бажано звернути увагу  на найбільш важливі 
аналітичні її можливості: оптимізація прибутку та асортименту вироблювальної продукції, 
визначення ціни на нову продукцію, розрахунок зміни варіантів виробничої потужності 
підприємства, оцінка ефективності прийняття додаткового замовлення. Варто зазначити, що 
кістяком системи «директ-костинг» є розподіл витрат на постійні та змінні залежно від змін обсягів 
виробництва. Залежно від співвідношення темпів зростання обсягів виробництва та різних 
елементів змінних витрат останні поділяють на пропорційні, прогресуючі, дегресуючі. Постійні 
витрати не залежать від змін обсягів виробництва. 

Необхідно підкреслити, що розподіл витрат на постійні та змінні має дещо умовний характер, 
оскільки деякі витрати мають напівзмінний (напівпостійний) характер. Проте недоліки 
умовності розподілу витрат багаторазово перекриваються аналітичними перевагами системи 
«директ-костинг». 

У зарубіжній практиці для підвищення об'єктивності розподілу витрат на постійні та змінні 
пропонується ряд ефективних практичних методів: метод вищої та нижчої точки обсягу 
виробництва; графічний метод. Розглянути сутність вищезазначених методів рекомендується 
обов’язково. 

Ступінь реагування витрат виробництва на зміни обсягів виробництва можуть бути оцінені за 
допомогою коефіцієнта реагування витрат, який обчислюється за формулою: 

 
К = Зміни витрат за період 1%/ зміни обсягів виробництва у %. 

Необхідно зауважити, що для забезпечення зниження собівартості та підвищення 
прибутковості роботи підприємства необхідно виконувати таку умову: темпи зниження 
дегресуючих витрат мають перевищувати темпи зростання прогресуючих та пропорційних 
витрат. 

Важливим аспектом аналізу постійних витрат є їх розподіл на корисні та некорисні. 
Такий поділ зв'язаний зі стрибкоподібною зміною більшості виробничих ресурсів. 

Важливою особливістю системи «директ-костинг» є сполучення виробничого та 
фінансового обліку, отже, студент повинен зрозуміти, що саме за цією умовою є можливість 
регулярного контролю даних за схемою «витрати – обсяг – прибуток». Маржинальний дохід 
тут розраховується як різниця між обсягом реалізації та змінними витратами, а 
співвідношення між маржинальним доходом та виручкою називається коефіцієнтом 
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маржинального доходу, що дає змогу визначити беззбитковий обсяг продажу діленням суми 
постійних витрат на цей коефіцієнт. 

Важливим питанням цієї теми є ознайомлення із системою  «абзорпшн-костинг», яка має 
принципову відмінність від системи «директ-костинг». Для більш глибоко засвоєння матеріалу 
з цього аспекту рекомендується ознайомитись по-перше, із П(С)БО№16»Витрати», по-друге, 
розв’язати запропоновані викладачем задачі. 

 
 
Заняття 4. Роль і місце системи оподаткування підприємницької діяльності в 

Україні. 
4.1. Поняття податку, збору (обов'язкового платежу) та системи оподаткування. 
4.2. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. 
4.3. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі). 
4.4. Місцеві податки і збори. 
4.5. Спрощена система оподаткування та оподаткування за фіксованим податком. 
4.6. Права й обов'язки платників податків і зборів. 

 
 

Методичні рекомендації  
 

Регулювання відносин в системі оподаткування здійснюється на підставі Закону України «Про 
систему оподаткування», тому студенту варто його розглянути та сформулювати основні принципи 
побудови системи оподаткування в Україні. Бажано, щоб учень міг вільно оперувати такими поняттями, 
як податки, збори, платежі, об’єкти оподаткування, ставка оподаткування, одиниця оподаткування. 

Розглядаючи оподаткування в системі державного регулювання, необхідно відзначити деякі його 
особливості, а саме: тісний зв'язок податків із державною владою, для якої вони є найважливішим 
джерелом доходів; примусовий, законодавчо встановлений характер податків; вплив податків на 
економічні процеси. 

Певною мірою вплив податків на формування фінансових ресурсів держави проявляється в 
реалізації податкової політики. Сутність податкової політики кожної країни визначається різними 
факторами, такими як загальні, національні цілі держави, співвідношення між різними формами 
власності, політичний лад тощо.  Концепцію побудови національної економіки і податкову політику 
розробляють державні органи влади і управління. 

Податкова політика відображає тип, ступінь і мету державного втручання в економіку і 
змінюється залежно від ситуації, що сформувалася в ній. 

Оскільки в сучасному бізнесі уся сукупність завдань податкової політики умовно поділяється на 
три основні групи, то логічним є розгляд студентом сутності фіскальної, економічної 

 ( регулюючої), контролюючої груп. Виходячи із завдань податкової політики, можна визначити 
функції податків: фіскальну, стимулюючу, регулюючу, контрольну та соціальну. 

При описі можливих типів податкової політики, рекомендується звернути увагу на питання 
задоволення інтересів платників податків та держави, а також на можливі наслідки оподаткування. 

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) встановлюються Верховною Радою 
України і справляються на всій території України. Повний перелік загальнодержавних податків і 
зборів повинен бути названий обов’язково, а саме: податок на додану вартість; акцизний збір; податок 
на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; мито; державне мито; податок на 
нерухоме майно (нерухомість); плата (податок) за землю; рентні платежі; податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на промисел; збір за 
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збір за спеціальне використання 
природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір на обов'язкове 
державне пенсійне страхування; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 
фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства; єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; 
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збір за використання радіочастотного ресурсу України; збори до Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію; збір за проведення гастрольних заходів. 

При розгляді механізму сплати податку на додану вартість (ПДВ) важливо з’ясувати такі 
питання: хто є платником ПДВ? Хто є об’єктом оподаткування? Як визначається база 
оподаткування? Які ставки оподаткування використовуються? Варто підкреслити, що сума податку 
додається до ціни товарів (робіт, послуг) та визначається за формулою: 

 

ПДВ=
%100

%20×БО
, де 

ПДВ- сума податку на додану вартість; БО – база оподаткування. 
Визначена  сума ПДВ складає ціну продажу. Окремо розглядаються питання оподаткування за 

нульовою ставкою та звільнення від оподаткування ПДВ. 
При розгляді акцизного збору, доцільно підкреслити перелік підакцизних товарів, вказати 

платників акцизного збору, об’єкти оподаткування, особливості акцизного збору (акцизний збір 
оплачується покупцями, а перераховується до бюджету продавцями товарів). Суму акцизного збору 
можна обчислити за формулою: 

АЗ = Бon ×   Саз, 

де АЗ- сума акцизного збору; Бon- база оподаткування акцизним збором; Саз - ставка акцизного 
збору.  

При розгляді оподаткування прибутку підприємств, який є важливим елементом системи 
прямих податків, необхідно ретельно дослідити платників податків та ставку податку, об’єкт 
оподаткування, визначення розміру прибутку та податку на прибуток. 

Перегляд місцевих податків і зборів повинен привести студента до необхідності  детального 
розгляду механізму їх справлення та порядку сплати. 

Дуже своєчасним є вивчення спрощеної системи оподаткування та оподаткування за фіксованим 
податком. Варто ретельно розглянути спрощену систему оподаткування, обліку і звітності на визначених 
умовах для юридичних і фізичних осіб, вказати таких суб’єктів підприємницької діяльності, які не 
можуть бути платником єдиного податку; умови сплати єдиного податку та терміни. За запропонованим 
викладачем завданням, рекомендується зробити розрахунки сплати єдиного податку суб’єктом малого 
підприємництва. 

Наприкінці слід зупинитися на правах та обов’язках платників податків і зборів, що передбачені 
законодавством України. Окремо слід зауважити, що такі права й обов’язки відновлюються (і вказати як), 
або припиняються у разі ліквідації юридичної (фізичної) особи або реорганізації, а також у разі смерті 
фізичної особи. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

1. Закон України „Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251-XII. 
2. Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 року 

№ 56-93. 
3. Закон України „Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР. 
4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94-

ВР із змінами і доповненнями. 
5. Закон України „Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року №509-ХП. 
6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито" від 21 січня 1993 року №7-93. 
7. Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 

року № 400/97-ВР. 
8. Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір" 26 грудня 1992 року №18-92.  
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Заняття 5. Проведення перевірок підприємств контролюючими органами 
та порядок оскарження їх результатів. 

5.1. Поняття державного контролю та форми його здійснення. 

5.2. Характеристика та компетенція контролюючих органів. 

5.3. Порядок подання податкової декларації, визначення та узгодження суми податкових 
зобов'язань. 

5.4. Механізм оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу. 

5.5. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків. 

5.6. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 
 

Методичні рекомендації  
 

Перш, ніж приступити до розгляду цієї теми, студенту рекомендується ознайомитись із 
відповідними нормативно-правовими актами.  Розглядаючи головні поняття та функції державного 
контролю, варто звернути увагу на змістовний опис контролю, ревізії, перевірки, на класифікацію 
видів ревізій за різними ознаками, а також на сутнісну характеристику та практичну цінність 
кожного виду ревізії. 

Кожен студент повинен знати форми здійснення державного контролю, сучасні контролюючі 
органи та сферу їх діяльності, компетенцію контролюючих органів. Саме тут дуже цінним є 
вивчення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
посилення правового захисту громадян і впровадження механізмів реалізації конституційних прав 
громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, 
правову допомогу, захист)», який чітко врегульовує як поняття перевірки, так і права й обов’язки 
перевіряючих. 

Сучасне ведення бізнесу неможливе без декларування своєї діяльності підприємцем, отже, 
студент повинен ретельно вивчити порядок подання податкової декларації, визначення та 
узгодження суми податкових зобов’язань. Бажано розв’язати ситуаційне завдання (із застосуванням 
податкової декларації-зразку), що запропоноване викладачем. Саме тут важливо підкреслити 
питання відповідальності, яку несе підприємець в разі ухилення від оподаткування. 

Суб’єкт підприємницької діяльності має право оскаржувати рішення контролюючих органів, 
таким чином, вивчення студентом механізму оскарження рішень контролюючих органів є дуже 
актуальним. Рекомендується звернути увагу на терміни подання скарги, прийняття мотивованого 
рішення контролюючим органом (протягом 20 календарних днів від дня отримання  скарги платника 
податків), повторної скарги в разі необхідності (протягом 10 календарних днів наступних за днем 
отримання відповіді), продовження строків розгляду скарги платника податків (не більше 60 
календарних днів) і т.д. 

При розгляді погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податків, 
необхідно закцентувати увагу на джерелах їх сплати (основних та додаткових). 

Вивчаючи таку тему, студент повинен орієнтуватися в таких поняттях як пеня та штрафні санкції 
(штрафи), оскільки на практиці (у сучасному бізнес-середовищі) своєчасно погашати узгоджені 
податкові зобов’язання дуже важливо. Рекомендується також розглянути механізм нарахування пені 
та штрафних санкцій, розмірів штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, 
поведінки платника податку при самостійному виявлення факту зниження податкового 
зобов’язання. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х 
із змінами і доповненнями. 
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2. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків бюджетами та 
державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000  року №2181- ІІІ. 

3. ЗАКОН України „Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990  року № 5О9-ХІІ. 
4.  Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 

року №2939-ХІІ. 
5. Закон України „Про міліцію" від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ. 
6. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

правового захисту громадян і впровадження механізмів реалізації  конституційних прав громадян на 
підприємницьку діяльність, особисту  недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову 
допомогу, захист)" від 12 січня 2005 року № 2322-ІV. 

 
 

Заняття 6. Ризики в підприємницькій діяльності. 
6.1. Поняття та класифікація ризиків. 
6.2. Причини виникнення ризиків. 
6.3. Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 
 

Методичні рекомендації 

Заснування власної справи, прогнозування, планування та реалізація господарських рішень в 
підприємницькій діяльності відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною 
внутрішнього та зовнішнього середовищ. Отже, студенту варто вказати, що розуміють в 
підприємництві під невизначеністю. 

Невизначеність, що пов'язана з можливістю виникнення в ході здійснення підприємницької 
діяльності несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе загрозу ризику. Підходячи до 
теоретичного обґрунтування категорії «ризик», необхідно зробити спробу охарактеризувати ризик в 
підприємництві, назвати види ризиків за різними класифікаційними ознаками. Детальніше 
рекомендується зупинитися на визначенні економічного ризику, підприємницького ризику, 
господарського ризику, інвестиційного ризику, фінансового ризику, податкового ризику, 
інноваційного ризику і т.д.  

3 точки зору причин виникнення, ризики при здійсненні підприємницької діяльності обумовлені 
багатьма факторами, які студенту варто назвати, а саме: постановкою помилкової мети, 
невизначеністю ситуації; можливістю відхилень в процесі реалізації підприємницької ідеї від цілей, 
що були передбачені, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу; ймовірністю досягнення 
помилкового результату; можливістю виникнення несприятливих наслідків в ході реалізації ідеї; 
обмеженістю ресурсів; зіткненням інтересів учасників прийняття підприємницьких рішень та 
виконавців цих рішень; недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до суб'єктивізму; 
протидією партнерів; форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економічними, 
технологічними, ринковими тощо); договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом 
контрактів); дисципліною зобов'язань (несвоєчасною сплатою відсотків, податків та інших 
платежів); низькою якістю продукції, робіт та послуг. 

Цікавим і важливим є розгляд питання втрат, пов’язаних з ризиком. Тут втрати поділяють на: 1) 
матеріальні (додаткові витрати сировини, матеріалів, палива, обладнання та іншого майна); 2) 
фінансові (штрафи, пені, неустойки, неповернення дебіторської заборгованості, зменшення обсягу 
реалізації внаслідок зниження ціни та ін.); 3)трудові (непередбачені простої, виплати за простої та 
ін.); 4) втрати часу. 

3 перерахованих ризиків слід виділяти ризики, які можуть бути застраховані. До таких ризиків 
можна віднести: 

- прямі майнові збитки, пов'язані з перевезенням, поставкою матеріалів та непрямі збитки, що 
спричинені демонтажем і переміщенням пошкодженого майна, неодержанням орендної плати, 
повторним встановленням обладнання; 
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- ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від пошкодження майна, від викрадення 
транспортних засобів, від нещасних випадків на виробництві, у зв'язку із втратою працездатності). 

Обов’язково слід зауважити, що при здійсненні підприємницької діяльності існують методи 
зниження ризику. На прикладах рекомендується розглянути розподіл ризику, страхування ризику, 
перестрахування, резервування коштів на покриття непередбачених витрат, нейтралізацію 
часткових ризиків, зниження ризику в плані фінансування. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1V із змінами і доповненнями. 
2.      Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435 із змінами і доповненнями. 
3. Закон України „Про ціни та ціноутворення" від 3 грудня 1990 року №507-XII. 

 
Заняття 7. Страховий захист інтересів суб’єктів сучасного бізнесу. 
7.1. Сутність страхування, його об'єкти та суб'єкти. 
7.2. Форми та основні види страхування. 
7.3. Договір та правила страхування. 

 
Методичні рекомендації 

 
Готуючи дану тему, рекомендується особливу увагу звернути на основні поняття страхування, 

ключові слова. 
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 

та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 
премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. Отже, страхування водночас є засобом  
залучення грошових ресурсів і способом  відшкодування збитків. 

Необхідно зауважити, що страхова діяльність суб’єктів сучасного бізнесу в Україні 
здійснюється виключно страховиками – резидентами України. Кожен студент повинен вміти 
розрізняти страховиків, страхувальників і застрахованих осіб, а також об’єктів і суб’єктів 
страхування. Варто визначити роль страхування в економіці суспільства, яка полягає в забезпеченні 
стабілізації відтворювального процесу та економічної політики в суспільстві; в оптимізації ресурсів, 
що спрямовані на організацію економічної безпеки; в раціоналізації формування та використання 
коштів, призначених для здійснення соціальних програм; в створенні додаткових джерел ресурсів для 
інвестування в економіку країни. 

Студенти ознайомлюються із рекомендованими нормативно-правовими актами до цієї теми і 
обговорюють дві форми страхування. Детального розгляду потребують також й види страхування. 
Так видами добровільного страхування можуть бути: страхування житія;  страхування здоров'я на 
випадок хвороби; страхування наземного, повітряного та водного транспорту; страхування вантажів 
та багажу (вантажобагажу); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
страхування майна; страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту); страхування інвестицій; страхування фінансових ризиків; страхування 
судових витрат; інші види добровільного страхування. Основні види обов'язкового страхування: 
медичне страхування; особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;   страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і т.д. 

Вищезгадані форми та види страхування дозволять виділити три укрупненні види: 1) особисте 
страхування; 2) майнове страхування; 3) страхування відповідальності.  

Слід також ретельно розглянути правила страхування та порядок укладання договору 
страхування. 
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Страхова діяльність в Україні може проводитися за участю страхових посередників. Ними можуть 
бути страхові або перестрахові брокери, агенти. Роль кожного з них необхідно визначити. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV із змінами і доповненнями. 
2. Закон України „Про страхування" від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.  
3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Тимчасового положення про 

товариство взаємного страхування" від 1 лютого 1997 року № 132. 
4. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" 
від 18 січня 2001 року. 

5. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття" від 2 березня 2000 року № 1533-Ш. 

6. Закон України „Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне  соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності" від 22 лютого 2001 року № 2272-Ш. 

7. Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від 26 червня 1997 
року № 400/97-ВР. 

8. Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  від 9 липня 2003 
року № 1058- ІV. 

 
 

Заняття 8. Підприємницький успіх  і культура бізнесу. 
8.1. Характеристика й організація підприємницького успіху. 
8.2. Професійна культура бізнесової діяльності. 
8.3. Основи підприємницького діловодства. 
8.4. Деякі можливі складники ділової етики підприємця. 
 

 
Методичні рекомендації 

 
Намагання бути удачливим є одним з основних бажань людини. Тому можна стверджувати, що 

успіх завжди відбиває результат ділової активності підприємця. Отже, студент повинен дати власне 
бачення успіху, підкреслюючи, що досягнутий успіх не можна вважати справжнім, якщо він зумовлений 
діями, спрямованими проти когось. Справжнім (суспільно цінним) є успіх, досягнутий через дії не проти 
інших, а спільно з іншими.  

Зрозуміло, що питання успіху є особистим питанням. Річ у тому, що певний (більший або менший) 
успіх ініціюється різними про нього уявленнями (складниками успіху). Наприклад, у різних сферах 
діяльності є бізнесмени (підприємці), котрі  вважають за власний успіх практичну реалізацію своєї 
ідеї, інші вважають господарсько-фінасовим успіхом недопущення банкрутства своєї фірми за 
будь-яку ціну і т.д.  Варто підкреслити, що основою підприємницького успіху є не лише досягнення, 
а й почуття великої відповідальності. У підприємництві поняття успіху зв'язане, насамперед, з 
досягненням результату, очікуваного при започаткуванні реалізації проекту або ідеї. За 
цивілізованого розуміння успіху треба брати до уваги передовсім морально-етичні його аспекти, 
а вже потім фінансові. Отже, підприємницький успіх для правильного розуміння його суті має бути 
оцінений з урахуванням здійснення власної ідеї,   бажання самоствердження або намагання змінити 
хід подій тощо. 

Успіх будь-якого бізнесу багато в чому залежить від здібностей і таланту людини, яка ним 
займається. Студенти повинні обговорити ділові якості «ідеального» підприємця. Запропонований 
викладачем тест «Чи здатні ви займатися бізнесом?» дозволить кожному учню виявити особисті 
підприємницькі якості, позитивні, негативні нахили.  
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У концепції підприємницького успіху досить важливу (інколи визначальну) роль відіграє 
комерційна інформація, тобто певна сукупність відомостей, що дозволяє діловій людині приймати 
правильні управлінські рішення у сфері бізнесової діяльності. Інформаційне підприємництво інтегрує 
кілька напрямів, що здатні розвиватися самостійно, тому детального розгляду потребують: професійна 
освіта і підвищення кваліфікації, консалтинг, надання юридичних послуг і забезпечення навчально-
довідковою літературою, проведення маркетингових досліджень, здійснення ефективної реклами. 

Насамперед варто усвідомити, що загальній характеристиці професійної культури бізнесової діяльності 
має передувати коротка аналітична оцінка загалу вітчизняних підприємців. За своєрідним «соціальним 
походженням» сучасних вітчизняних підприємців можна поділити (хоч дещо й умовно) на дві категорії – 
номенклатурні і люмпенізовані. 

Розглядаючи питання культури бізнесу варто звернути увагу на те, що ділова етика (етика бізнесу) 
є одночасно і духовною, і економічною категорією. На думку зарубіжних підприємців, існують 
певні усталені етичні норми бізнесу котрих треба обов'язково дотримувати. Основні з них такі: найвища 
продуктивність і найбільший прибуток не повинні досягатися за рахунок завдавання шкоди довкіллю; 
конкуренція має здійснюватися чесно, за встановленими правилами; необхідно, щоб техніка 
слугувала людині, а не навпаки; морально-етичні норми завжди мають перевагу перед економічними 
інтересами. Висока культура підприємницької діяльності є неодмінною умовою досягнення великого 
господарсько-комерційного успіху на багатьох (якщо не на більшості) підприємствах.      

Переважна частка використовуваної в управлінні інформації фіксується в документах, тому 
рекомендується розглянути «документи» у вузькому та широкому розумінні. 

Ділові документи у підприємницькій діяльності є найрізноманітнішими за змістом, кількістю і 
призначенням. Тому для чіткого ведення діловодства всі документи класифікують за певними 
ознаками. Студенту бажано показати своє вміння класифікувати документи за певними ознаками. 

Етика ведення телефонних розмов та етика службового листування набуває   все більшого  
значення для здійснення багатоспрямованої підприємницької діяльності. Вміння підприємця і 
менеджерів фірми вести телефонні розмови за відповідними етичними нормами (потрібно назвати) 
є важливою умовою  набуття солідної ділової репутації у сфері сучасного бізнесу та серед широкого 
загалу клієнтів - споживачів, а відтак і досягнення підприємницького успіху. 

У сучасних умовах паблік рілейшнз небезпідставно оцінюють як мистецтво і науку створення 
ділового іміджу на основі оперативної і правдивої інформації. Необхідно розкрити сутність паблік 
рілейшнз , специфіку, напрямки дії. 

 
 
Заняття 9. Міжнародна підприємницька діяльність 
9.1. Загальна характеристика бізнесу. 
9.2. Спільні підприємства у міжнародному бізнесі. 
9.3. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності 
 
 

Методичні рекомендації 
 
 

Розкриття цієї теми рекомендується розпочати з огляду сучасних тенденцій розвитку 
міжнародних економічних відносин та принципово інших можливостей економічного розвитку і 
трансформації зв’язків між Україною та світовим співтовариством. 

Сучасний міжнародний бізнес фактично охоплює всі сфери діяльності людей, що зв'язані з 
переміщенням і взаємопроникненням головних чинників виробництва (трудових ресурсів, засобів та 
предметів праці), товарів і послуг через національні кордони.    У прагматичному значенні 
міжнародну підприємницьку діяльність (бізнес) можна трактувати як діяльність, що передбачає 
науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу співпрацю господарських суб'єктів двох 
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або більше кран. Обов’язково необхідно назвати суб’єктів міжнародного бізнесу, їх принципи 
господарювання, а також типи і види підприємницької діяльності. 

У теорії та практиці міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу) розрізняють певні форми та 
рівні інтернаціоналізації різних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які кожен студент повинен 
знати.  

Дуже детально варто зупинитися на розгляді зовнішньоторговельних операцій: експорту та 
імпорту. 

Треба усвідомлювати, що практично реалізувати окремі форми міжнародної підприємницької 
діяльності можна і доцільно двома шляхами: перший — без створення нового підприємства 
(юридичної особи) в межах міжнародної торгівлі та кооперації (експорт-імпорт товарів чи послуг, 
ліцензування, управління за контрактом, різні види нової кооперації); другий -— зі створенням нового 
спільного підприємства або зарубіжної філії (представництва), тобто нового суб'єкта господарювання і 
міжнародного бізнесу. 

Вибір конкретного шляху поступового входження певної фірми чи країни в міжнародний бізнес 
має базуватись на факторному обґрунтуванні відповідних форм (альтернатив). 

Різноманітність типів, видів і форм міжнародної підприємницької діяльності зумовлена 
об'єктивними процесами інтернаціоналізації окремих суб'єктів господарювання та національної 
економіки в цілому. За масштабами й ефективністю впливу на міжнародний бізнес передовсім варто 
виокремити спільне підприємництво, а в ньому — міжнародні спільні підприємства.  

Мотиваційний механізм створення МСП формується на макрорівні (через відповідну стратегічну 
орієнтацію країн) і мікрорівні (мотивація безпосередніх  партнерів). Його формування і 
фактичний стан визначаються певними політико-,  ресурсно- та загальноекономічними чинниками, до 
яких можна віднести: стабільність політичної системи, ступінь втручання уряду в економіку, наявність 
природних ресурсів і географічне положення, рівень інфляції та конвертованість валюти, стан платіжного 
балансу, розвиненість фондового ринку (ринку капіталів), система оподаткування тощо. 

Процес створення спільних підприємств базується на чинному законодавстві України, 
відображає логіку і порядок аналітико-організаційних робіт(процедур), охоплює узгоджені у часі 
етапи. 

У процесі обговорення механізму створення СП, студент повинен визначити процедуру і етапи 
створення СП, а саме: пошук іноземного партнера, оцінка вітчизняного партнера, вибір сфери 
діяльності  СП, попередні переговори партнерів, складання техніко-економічного обґрунтування, 
підготовка проектів установчих документів, остаточні переговори партнерів, реєстрація спільного 
підприємства як юридичної особи, реєстрація спільного підприємства як учасника 
зовнішньоекономічних зв’язків.  

Всебічний аналіз розвитку міжнародних спільних підприємств потребує їхньої систематизації з 
погляду способів і форм організації; структури безпосередніх учасників; джерел, способів і 
структури вкладення коштів у статутний фонд; видів діяльності. 

Систематизація МСП за сукупністю таких ознак, з одного боку, відбиває макро-  та мікромотивації 
створення, а з іншого - дозволяє поглиблено аналізувати розвиток таких підприємств, методи і 
специфіку регулювання їхньої діяльності. Названі ознаки мають також важливе значення для проведення 
комплексного аналізу. Наприклад, систематизація МСП за способом організації важлива тому, що зако-
нодавчо встановлені організаційно-правові форми підприємств можуть значно різнитись у різних 
країнах. 

Розглядаючи регулювання міжнародної підприємницької діяльності важливо виокремити цілі 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання; назвати державні і 
міжнародні органи, причетні до розвитку і регулювання спільної підприємницької діяльності; методи, 
форми і рівні регулювання міжнародної підприємницької діяльності. 
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5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Контрольна робота - комплексне завдання з курсу "Сучасний бізнес". Мета контрольної роботи 
- привести в систему і закріпити теоретичні знання, надані студентам на лекційних і 
практичних заняттях викладачами, і в процесі самостійного вивчення літератури, навчитися 
використовувати на практиці методичні прийоми сучасного бізнесу та робити відповідні отриманим 
результатам висновки. 

Контрольна робота виконується в окремому зошиті, де записується умова завдання, будуються 
аналітичні таблиці, виконуються необхідні розрахунки, розв’язуються задачі. 

Перед виконанням контрольної роботи необхідно уважно ознайомитися з її змістом, 
робочої програмою дисципліни, методичними вказівками, рекомендованою літературою та 
нормативно-правовими актами. 

Контрольна робота складається по кожному варіанту з двох розділів: 
1-відповіді на теоретичні питання; 
2- здійснення розрахунків (на підставі вихідної інформації). 
 
 
Тематика контрольних робіт для самостійної підготовки студентами при 

вивченні дисципліни 

 
1. Підприємницька та господарська діяльність  юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. 
2. Державне регулювання підприємницької діяльності. 
3. Некомерційна господарська діяльність. 
4. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу. 
5. Види вартості, які визначаються при оцінці. 
6. Підходи і методи, які використовуються для оцінки бізнесу. 
7. Метод чистих активів. 
8. Метод капіталізації. 
4.    Оптимізація обсягу виробництва, прибутку та рентабельності в системі директ-костинг. 
5.  Порівняльна характеристика калькулювання собівартості продукції у системах   «директ- 

          костинг» та «абзорпшн-костинг». 
6.    Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. 
7.    Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі). 
8.    Місцеві податки і збори. 
9.    Спрощена система оподаткування та оподаткування за фіксованим податком. 
10. Порядок подання податкової декларації, визначення та узгодження суми податкових 

зобов'язань. 

11. Механізм оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу. 

12. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу платника 
податків. 

13.  Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

14.  Причини виникнення ризиків. 
15.  Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 
16.  Сутність страхування, його об'єкти та суб'єкти. 
17.  Форми та основні види страхування. 
18.  Договір та правила страхування. 
19.  Класифікація ризиків. 
20.  Причини виникнення ризиків. 
21.  Витрати, пов’язані із ризиком. 
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22.   Ризики, які можуть бути застраховані. 
23.   Методи зниження ризику. 
24.   Характеристика й організація підприємницького успіху. 
25.   Професійна культура бізнесової діяльності. 
26.   Специфіка, напрями дії «паблік рілейшнз». 
27.   Основи підприємницького діловодства. 
28.   Загальна характеристика бізнесу. 
29.   Спільні підприємства у міжнародному бізнесі. 
30.   Зовнішньоторговельні операції. 
31.   Мотиваційний механізм створення міжнародного спільного підприємства. 
    
 Практичні завдання   -  ЗРАЗОК 

1. Використовуючи розподіл витрат за методом максиму, мінімуму розрахуйте 
постійний та змінний елементи витрат; обсяги виробництва (одиниць) — 400, 600, 550, 800, 
750, 900; витрати (грн.) — 1050,  1700,  1600,  2100, 2000, 2300. 

За результатами розрахунків складіть рівняння загальних витрат. 
2. Плановий обсяг реалізації малого виробничого підприємства 80 000 одиниць продукції, 

ціна одиниці продукції —8 грн., змінні витрати — 4 грн. на одиницю продукції, постійні 
витрати — 200 000 грн за період. Розрахуйте обсяг беззбиткової реалізації та маржу безпеки 
підприємства. Поясніть економічний зміст розрахованих величин. 

3. Мале підприємство виробляє та реалізує продукцію за ціною 12 грн., змінні витрати 
становлять 4 грн. на одиницю, а постійні — 5000 грн. Скільки одиниць продукції треба 
продати, щоб досягти точки беззбитковості? Якщо вартість оренди збільшиться на 10 %, а 
підприємство запланує отримати річний прибуток у сумі 1000 грн., скільки треба виробити 
одиниць продукції? 

4. У першому кварталі міні хлібопекарня випекла 10 000 булочок за ціною 50 копійок 
кожна. Постійні витрати підприємства становлять 1600 грн., а змінні на одиницю продукції — 
30 копійок. У другому кварталі заплановано збільшити прибуток на 8 % порівняно з першим. 
Скільки треба випекти булочок, щоб досягти бажаного прибутку. 

5. Підприємство реалізує продукцію за ціною 26 грн. за одиницю, витрачаючи на 
виробництво одиниці продукції основних матеріалів на суму 10 грн. Крім того зарплата основна 
та додаткова з відповідними нарахуваннями становить 6 грн. у складі ціни, змінні виробничі 
накладні витрати — 3 грн. Вартість постійних виробничих накладних витрат за місяць 
становить 30 000 грн., а обсяг виробництва — 8000 грн. Розрахуйте собівартість місячного 
обсягу виробництва у системах управління витратами «директ-костинг» та «абзорпшн-
костинг». Поясніть різницю між ними, відповідні переваги та недоліки. 
 

6. Максимально можливий обсяг виробництва суб'єкта малого підприємництва — юридичної 
особи становить 1000 т продукції на рік, фактично було випущено 700 т. Сума постійних витрат, 
пов’язаних з утриманням та експлуатацією устаткування становить 6000 грн. Використовуючи 
можливості системи «директ-костшіг» розподіліть витрати на корисні та некорисні 

7. Мале підприємство виробляє компакт-диски за ціною 10 грн.  за  одиницю.   У 
поточному році  було реалізовано 10 000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних 
витрат на один компакт-диск становить 6 грн., а загальна величина постійних витрат — 
5000 грн. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи 
систему управління витратами «директ-костинг». 

8. У поточному році заплановано реалізувати  15 000 одиниць продукції, величина 
постійних витрат становить 11 000 грн., а сума змінних витрат на одиницю продукції — 
8 грн. Розрахуйте критичну ціну реалізації для продукції даного підприємства, та визначте 
величину маржинального доходу в точці беззбитковості. 

9. Підприємство планує розширити збутову мережу, що вимагає збільшення витрат на збут у 
сумі 15 000 грн. У той же час очікується зростання обсягу продажу у вартісному 
виразі на 80 000 грн. Коефіцієнт маржинального прибутку становить 0,6. Розрахуйте приріст 
прибутку підприємства та зробіть висновки про вигідність чи невигідність заходу з 
розширення збутової мережі  

 
 

Індивідуальна робота студентів 

Індивідуальна робота планується за домовленістю між студентом, деканатом факультету та 
викладачем і стосується випадку, коли студент має дозвіл на такий вид навчальної діяльності і 
спроможний виконувати її індивідуально. 
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Індивідуальні завдання ставляться викладачем відповідно до змісту робочої програми, 
виконуються студентом самостійно і не входять у його тижневе аудиторне навантаження.  

Викладач контролює виконання індивідуального завдання на консультаціях, графік яких 
розробляється окремо і затверджується завідувачем кафедрою на початку семестру. 

До індивідуальних завдань входять наступні види навчальної роботи: 

- написання контрольних робіт; 

- розв’язання задач, аналіз проблемних ситуацій; 

- підготовка до виступів на конференціях; 

- виконання наукових досліджень, участь в олімпіадах. 

 

 
6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Сутність господарської та підприємницької діяльності. 
2. Роль економічних знань в господарській діяльності суб'єктів підприємництва. 
3. Основні напрями економічної політики держави. 
4. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання. 
5. Права та обов'язки суб’єктів господарювання. 
6. Загальна характеристика некомерційної господарської діяльності. 
7. Сутність та значення економічної стратегії та економічної тактики суб'єкта підприємницької 

діяльності. 
8. Принципи здійснення підприємницької діяльності. 
9. Особливості підприємства, як об’єкта оцінки. 
10.  Особливості бізнесу, як об’єкта оцінки. 
11.  Які Ви знаєте цілі бізнесу? 
12.  Згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в 

яких випадках проводиться оцінка вартості майна підприємства? 
13.  Які види вартості Ви знаєте? 
14.  Які фактори впливають на величину вартості бізнесу? 
15.  Що таке принцип заміщення? 
16.  Назвіть основні принципи оцінки бізнесу. 
17.  Сутність методу чистих активів. 
18.  Метод галузевих коефіцієнтів. 
19.  Метод капіталізації.  
20.  Метод дисконтова них грошових потоків.  
21.  Метод ліквідаційної вартості 
22.  Метод операцій. 
23.  Поясніть суть управління витратами власної справи. 
24.  Які аналітичні можливості має система директ-костинг. 
25.  Поясніть методику розподілу витрат на постійні та змінні на основі використання 

верхньої та нижньої точки обсягів виробництва. 

26.Які існують варіанти поведінки витрат залежно від змін обсягів виробництва? 

27.  Поясніть методику розподілу витрат на корисні та некорисні у ситемі «директ-костинг». 

28.  Покажіть графічно та виведіть математично обсяг беззбитковості? 

29.  Як розраховується маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу?  

30.  Якій величині дорівнює маржинальний дохід у точці беззбитковості? 

31. Як у системі «директ-костинг» визначається плановий обсяг виробництва,  що 
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забезпечить бажану суму прибутку? 
32. Чим система  «абзорпшн-костинг» відрізнється від системи «директ-костинг»? 
33. Проаналізуйте розрахунки, наведені в таблицях, запропонованих викладачем і зробіть 

 висновки щодо преваг маржинального методу калькулювання собівартості   одиниці  
продукції та  переваг  системи повного розподілу витрат. 
   34. Поняття податку та збору (обов'язкового платежу). 

35. Принципи побудови системи оподаткування України. 
36. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. 
37. Основні завдання державної податкової політики на сучасному етапі. 
38. Характеристика загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). 
39. Механізм сплати податку на додану вартість та акцизного збору. 
40. Оподаткування прибутку підприємств: платники та ставка податку, об'єкт 

оподаткування, визначення розміру прибутку та податку на прибуток. 
41. Визначення суми обов'язкових відрахувань до соціальних фондів. 
42. Характеристика місцевих податків і зборів. 
43. Права й обов'язки платників податків і зборів. 
44. Поняття та функції державного контролю. 
45. Форми здійснення державного контролю. 
46. Перелік, характеристика та компетенції контролюючих органів. 
47. Мета й порядок проведення податковими службами камеральних, планових та  
позапланових виїзних перевірок. 
48. Поняття й характеристика платників податку. 
49. Порядок подання податкової декларації, визначення та узгодження суми податкових  
зобов'язань. 
50. Самостійне та апеляційне узгодження податкового зобов'язання.  
51. Механізм оскарження рішень контролюючих органів.  
52. Поняття та визначення податкового боргу. 
53. Перелік джерел самостійної сплати податкового зобов'язання або погашення податкового боргу. 
54. Джерела погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення. 
55. Поняття пені та штрафних санкцій (штрафів). 
56. Механізм нарахування пені та штрафних санкцій. 
57. Розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. 
58. Поведінка платника податку при самостійному виявленні факту заниження податкового  
зобов'язання. 
59. Законодавча база України, що регулює взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності з 
 контролюючими органами. 
60. Невизначеність та ризик у підприємницькій діяльності. 
61. Механізм управління ризиком при реалізації підприємницької ідеї. 
62. Класифікація ризиків за джерелами їх виникнення. 
63. Характеристика фінансового та податкового ризиків. 
64. Причини виникнення ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 
65. Поняття та характеристика втрат, пов'язаних з ризиком. 
66. Зовнішні та внутрішні ризики, їх суть та характеристика. 
67. Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 
68. Роль та механізм найпоширеніших методів зниження ризику при здійсненні 
підприємницької діяльності. 
69. Поняття та мета страхування, його суб'єкти й об'єкти. 
70. Характеристика та основні види добровільного й обов'язкового страхування. 
71. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування. 
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72. Поняття та економічний механізм перестрахування й співстрахування. 
73. Договір страхування, його зміст та обов'язкові умови. 
74. Сутність, зміст і механізм розробки правил страхування. 
75. Страхування як засіб захисту підприємницької діяльності. 
76. Основні напрями впливу страхування на економіку держави та добробут членів суспільства. 
77. Назвіть найбільш важливі ділові якості особистості підприємця, обґрунтуйте відповідь. 
78. Сучасні основні напрямки інформаційного підприємництва. 
79. Управлінське консультування. 
80. Що таке професійна культура бізнесу?  
81. Сутність діловодства у сучасному бізнесі. 
82. Які передумови виховання високої культури підприємництва Ви знаєте? 
83. Класифікація ділових документів за різними ознаками 
84. Вимоги до складання ділових документів. 
85. Стандартизоване оформлення документів. 
86. Етика спілкування. 
87. Що таке паблік рілейшнз? 
88. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. 
89. Сучасне трактування міжнародної підприємницької діяльності. 
90. Мотиви, що спонукають суб’єктів господарювання брати участь у міжнародному бізнесі. 
91. Суб’єкти міжнародного бізнесу. 
92. Основні типи і види міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу). 
93. Форми міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу). 
94. Які основні операції зустрічної торгівлі Ви знаєте? 
95. Що таке спільне підприємництво? 
96. Міжнародні спільні підприємства. 
97. Етапи створення спільного підприємства. 
98. Сутність протоколу про наміри. 
99. Зміст техніко-економічного обґрунтування. 
100. Процес підготовки установчих документів. 
101. Систематизація міжнародних спільних підприємств. 
102. Мотиваційний механізм створення МСП. 
103. Організаційно-економічний механізм функціонування МСП. 
104. Цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 
105. Державні і міжнародні органи, причетні до міжнародного бізнесу. 
106. Методи, форми і рівні регулювання міжнародної підприємницької діяльності. 

 
8 ТЕСТИ 

 
1. Економічна стратегія держави у сфері господарювання: 

а) обраний державний курс економічної політики, розрахований на короткострокову 
перспективу і спрямований на вирішення крупно масштабних завдань;  

б) обраний державний курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і 
спрямований на вирішення крупно масштабних завдань;  

в) обраний державний курс економічної політики, розрахований на короткострокову 
перспективу і спрямований на врахування законних інтересів суб’єкта господарювання. 

 
2. Економічна тактика держави – це: 

а) сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації 
стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в поточному 
періоді розвитку народного господарства;  
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б) сукупність довгострокових цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації 
стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в поточному 
періоді розвитку народного господарства;  
в) сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації 
стратегічного курсу економічної політики на довгострокову перспективу. 
 

3. Підприємництво здійснюється на основі наступних принципів: 
а) вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 
б) вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, в т.ч. некомерційної;  

      в) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику. 
 
4. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність  суб’єктів господарювання є: 

а) створення вільних економічних зон;  
б) надання інвестиційних, податкових та інших пільг;  

      в) застосування нормативів та лімітів;  
      г) ліцензування, патентування і квотування.  
 
5. Сучасна система оподаткування будується за принципами: 

а) економічної доцільності;  
б) недоторканості майна;  

      в) соціальної справедливості.  
 
6. Переваги маржинального підходу над системою калькулювання собівартості з повним 

розподілом витрат: 
а) теоретичні;  
б) дає змогу уникнути відображення у звітності фіктивних збитків; 

      в) позбавляє прибуток від впливу змін запасів.  
 
7. Маржинальний дохід розраховується як різниця між: 

а) ціною та змінними витратами;  
б) ціною та постійними витратами;  

      в) прибутком та усіма витратами.  
 
8. Особливості системи «директ-костинг»: 

а) розробка економіко-математичної моделі та графічного зображення й аналізу звітів для 
прогнозу чистих доходів;  
б) розподіл витрат на пропорційні, прогресуючі;  

      в) сполучення виробничого та фінансового обліку.  
 
9. Сутність системи «абзорпшн-костинг»: 

а) вона передбачає повний розподіл витрат;  
б) дає змогу визначити критичну ціну реалізації;  

      в) не приділяється достатня увага постійним витратам.  
 
10. Контроль-це: 

а) обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, 
установи, організації або їх підрозділів;  
б) систематичне спостереження і перевірка фактичного стану показників фінансово-
господарської діяльності підприємств, установ та організацій з метою встановлення відхилень 
від заданих параметрів;  
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      в) метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, 
установи, організації, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і 
звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат і т.д.;  

 
11. За змістом ревізії поділяються на: 

а) вибіркові;  
б) фактичні;  

      в) фронтальні;  
      г) комплексні;  
      д) документальні.  
 
12. Планова виїзна перевірка повинна проводитись не частіше: 

а) одного разу на рік;  
б) двох разів на рік;  

      в) ніж відображено у плані, тобто декілька разів. 
 
13. Податкова декларація приймається контролюючим органом:   

а) із попередньою перевіркою зазначених у ній показників через канцелярію;  
б) без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію;  

      в) без попередньої перевірки зазначених у ній показників тільки поштою.  
 
14. Скарга повинна бути подана контролюючому органу: 

а) протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків 
податкового повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується;  
б) протягом  двох тижнів, наступних за днем отримання платником податків податкового 
повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується;  
в) протягом 30 днів  наступних за днем отримання платником податків податкового 
повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується;  

 
15. Скарга вважається задоволеною на користь платника податків, якщо: 

а) мотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків 
протягом двадцятиденного строку;  
б) мотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків 
протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його 
заступника);  
 в) мотивоване рішення за скаргою платника податків надсилається платнику податків 
протягом двадцятиденного строку, або протягом строку, продовженого за рішенням керівника 
контролюючого органу (або його заступника).  
 

16. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника: 
а) кошти кредитів та позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою;  
б) матеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або 
повного господарського відання;  

      в) майно платника податків.  
 
17. Штрафна санкція(штраф) – це: 

а) сплата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що справляється з 
платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;  
б) самостійно виявлений факт заниження податкового зобов’язання, який сплачується 
платником податків самостійно до початку перевірки;  
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      в) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без 
урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв’язку з 
порушенням ними правил оподаткування, визначених відповідними законами.  

 
 
18. Принципи побудови системи оподаткування: 

а) рівності;  
б) обов’язковості;  

      в) солідарності;  
г) економічної обґрунтованості.  
 
19. Платежі: 
а) передбачаються на покриття певних витрат, які виникають при використанні ресурсів 
суб’єктом господарювання;  
б) встановлюються для утримання державних структур, виконання ними функцій держави, а 
також для задоволення інших загальносуспільних потреб;  

       в) встановлюються за використання суб’єктом господарювання певних ресурсів, які 
створюють йому дохід.  

 
20. Особливості оподаткування в системі державного регулювання: 

а) примусовий характер;  
б) тісний зв'язок з державною владою, але для неї вони не є найважливішим джерелом 
доходів;  

      в) вплив податків на економічні інтереси.  
 
 
21. Основні групи завдань податкової політики: 

а) фіскальна;  
б) мотиваційна;  

      в) контролююча;  
      г) регулююча.  
 
22. Акцизний збір – це: 

а) податок, який справляється з одиниці земельної площі і сплачується в рахунок податків і 
зборів (обов’язкових платежів);  
б) податок, який сплачується до бюджету із створеної суб’єктом господарської діяльності 
доданої вартості;  

      в) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що 
включається в ціну цих товарів (продукції). 

 
23. До місцевих податків належать: 

а) податок з реклами;  
б) ринковий збір;  

      в) комунальний податок.  
 
24. Платником єдиного податку можуть бути:  

а) довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські 
установи;  
б) фізичні особи, які використовують найману працю не більше 10 осіб, а також за умови, що 
обсяг виручки, отриманої від підприємницької діяльності не перевищує за рік 500 тис. грн.;  

      в) фізичні особи, на яких поширюється дія закону про придбання спеціального патенту. 
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25. Невизначеність: 

а) відсутність повної та достовірної інформації про умови реалізації підприємницької ідеї;  
б) можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень або дій;  

      в) дія, яка в тій чи іншій мірі загрожує суб’єкту певною втратою.  
 
26. За джерелами виникнення ризики класифікуються на: 

а) політичні;  
б) ризики стихійного лиха;  

      в) форс-мажорні. 
 
27. Господарські ризики можуть включати: 

а) ризик капітальних вкладень;  
б) ризики втрати майна при пожежі; 

      в) ризик зміни податкового законодавства.  
 
28. Ризики, які можуть бути застраховані: 

а) прямі майнові збитки, пов’язані з перевезенням, поставкою матеріалів;  
б) операційний ризик;  

      в) помилкові технологічні рішення. 
 
29. Існують наступні групи методів зниження ризиків: 

а) технічні методи;  
б) правові методи;  

      в) трудові методи.  
 
 
30. Часткові ризики –це ризики, які: 

а) не пов’язані з реалізацією окремих етапів (робіт) при здійсненні підприємницької 
діяльності;  
б) пов’язані з реалізацією окремих етапів (робіт) при здійсненні підприємницької діяльності, 
але не впливають на  реалізацію підприємницької ідеї в цілому;  

      в) пов’язані з реалізацією окремих етапів (робіт) при здійсненні підприємницької діяльності і 
які впливають на  реалізацію підприємницької ідеї в цілому. 

 
31. Найбільш розповсюджені методи зниження ризику: 

а) хеджирування;  
б) страхування;  

      в) розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності.  
 
32. Страхові брокери –це  

а) громадяни або юридичні особи, які діють від імені і за дорученням страховика і виконують 
частину його страхової діяльності;  
б) юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти 
підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у 
страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у 
страхуванні як страхувальник;  
в) юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні 
від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у 
перестрахуванні як перестрахувальник.   
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33. Страхова діяльність в Україні може проводитися за участю страхових посередників: 
а) перестрахових брокерів;  
б) ділерів;  

      в) маклерів.  
 
34. Комплексні види страхування: 

а) особисте;  
б) майнове;  

      в) фінансове.  
 
35. Співстрахування –це: 

а) форма захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоров'ю чи майну);  
б) страхування ризику, взятого на себе страховиком;   
в) такий вид страхування, коли один і той же об'єкт за одним і тим же ризиком страхується у 

двох і більше страховиків.  
 

36.Форми страхування: 
а) добровільне;  
б) вимушене;  
в) обов’язкове.  

 
37.Субєкти страхування: 

а) страховіки;  
б) страхувальники;  

      в) застраховані особи.  
 
38. Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування: 
а) пенсійне;  
б) страхування майна;  

      в) страхування життя;  
      г) страхування на випадок безробіття.  
 
39. До основних напрямків інформаційного підприємництва відносять: 

а) маркетингове дослідження;  
б) консалтинг;  

      в) франчайзинг.  
 
40. Люмпенізовані підприємці – це: 

а) особистості, які не спромоглися зробити професійної кар’єри;  
б) люди, які міцно тримають професійну культуру;  

      в) апаратно-номенклатурні спеціалісти. 
 
41. Основні етичні норми бізнесу: 

а) морально-етичні норми мають перевагу над економічними інтересами;  
б) необхідно, щоб людина слугувала для техніки;  

      в) недосконала конкуренція можлива.  
 
42. Класифікація ділових документів за характером походження: 

а) офіційні;  
б) особисті;  

      в) оригінальні.  



 32 

 
43. Паблік рілейшнз – це: 

а) реклама;  
б) формування громадської думки;  

      в) мистецтво створення ділового іміджу.  
 
44. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб’єктами 

міжнародного бізнесу можуть бути: 
а) громадяни України;  
б) юридичні особи, що зареєстровані в Україні та мають на її території постійне 
місцезнаходження;  

      в) об’єднання фізичних, юридичних осіб, що не є юридичними особами згідно законам 
України, але мають постійне місцезнаходження на території України.  

 
45. Кліринг: 

а) торгівля за одним або кількома контрактами, кожний з яких має бути оплачений покупцем 
негайно;  
б) операція, подібна до бартерної, проте можливе часткове погашення заборгованості 
грошима;  

      в) безперервна зустрічна торгівля в обумовлених угодами обсягах з використанням системи 
безготівкових розрахунків.  

 
46. Вищим органом спільного підприємства є: 

а) директор;  
б) рада;  

      в) збори акціонерів.  
 
47. Методи регулювання міжнародної підприємницької діяльності: 

а) організаційні;  
б) адміністративні;  

      в) правові.  
 
48. Вартість   бізнесу   (підприємства)   для   конкретного   інвестора, заснована на його планах, 

називається: 
а) вартістю діючого підприємства;  
6) інвестиційною вартістю; 
в)  обґрунтованою ринковою вартістю; 
г)  балансовою вартістю. 
 

49. Що   з   наведеного     не   відповідає  визначенню  ліквідаційної вартості? 
а) вартість, розрахована на основі реалізації активів підприємства по частинах; 
б) різниця між виручкою від продажу активів підприємства по частинах; 
у) вартість, розрахована за конкретним фактом; 
г) вартість, що враховує індивідуальні вимоги конкретного інвестора; 
д) вартість, розрахована для підприємства, яке знаходиться в стані банкрутства. 

 
 
50. Дотримання якої з нижче наведе них умов є необов'язковим при визначенні   якнайкращого   

і   найефективнішого   способу   використання нерухомості? 
а) на даному ринку існують достатні економічні можливості для обґрунтовування 
запропонованого використання; 
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б) топографія відповідає або може бути приведена у відповідні пропонованим варіантом 
використання; 
в) населення району не заперечує супроти запропонованого використання; 
г) запропонований варіант використання відповідає існуючим і можливим нормам зонування. 
 
51. Якщо бізнес приносить потік доходів, що нестабільно змінюється, який метод 
доцільно використовувати для його оцінки? 
а) метод надмірних доходів; 
б) метод капіталізації доходу; 
в) метод чистих активів; 
г)  метод дисконтованих грошових потоків. 
 
 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. 
 
Вид навчальної 
діяльності, що 

підлягає 
контролю 

Об’єкт  контролю 
Кількіс

ть 
балів 

Ознака 

студент, його 
присутність на занятті  

0 
1 

студент відсутній 
студент присутній 

студент, його 
дисципліна 

0 
-1 

порушень немає 
порушення зафіксоване лекція 

конспект лекцій 

0 
1 
2 

конспекту немає 
конспект є, знання його змісту не виявлено 
конспект є, продемонстровано знання його 
змісту 

практичне 
заняття 

виконання практичних 
завдань, участь у 
дискусії, розв’язання 
проблемних ситуацій 

0 
1 
2 
 

студент до заняття не готовий 
студент виконав роботу 
студент виконав роботу, відповів на 
питання, виявив активність 
 

самостійна 
робота 

виконане самостійно 
завдання 

0 
1 
2 
 

3 

завдання не виконано 
завдання виконано 
завдання виконано, продемонстровано 
знання його змісту 
завдання виконано високоякісно, творчо, з 
використанням практичних матеріалів 
підприємств, залученням даних статистики. 

тест 
модульного 
контролю 

результат тестування 

0 
1 
 

3 
 

4 
 

5 

тестування не здійснено 
тестування здійснено, відмічено велику 
кількість помилок 
результат тестування відповідає оцінці 
“задовільно” 
результат тестування відповідає оцінці 
“добре” 
результат тестування відповідає оцінці 
“відмінно” 

б) сумарна оцінка результатів модульного контролю.  

Бали, нараховані за той чи інший вид навчальної діяльності, яка стосується вивчення кожним 
студентом певного модуля, додаються. Результат співвідноситься з максимально можливою 
кількістю балів, яку могли отримати студенти, повноцінно і якісно здійснюючи всі види 
навчальної діяльності, передбачені поточним контролем для даного модуля:  
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максимально можлива кількість балів (М) приймається за 100 відсотків, фактична кількість 
балів (Ф) перераховується до її відсоткового еквіваленту (Х) за принципом пропорції:                              

                           М  –  100% 

Ф  –   Х % 

Отже, кількість “зароблених” балів розраховується за формулою: Х = Ф ⋅100 / М.  

в) прийняття рішення стосовно оцінювання  досягнень студента при вивченні ним певного 
модуля. 

Отримана модульно-рейтингова оцінка навчальної діяльності (Х) співставляється з певними 
значеннями  шкали: 

Уніфікована шкала оцінювання знань студентів 

За шкалою ECTS За 100-% шкалою  За традиційною національною 
шкалою 

А 90-100 відмінно 
ВС 75-89 добре 
DЕ 60-74 задовільно 
FX 1-59 Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

г) Оцінки знань Х1, Х2 , отримані для кожного модуля, “усереднюються” – визначається їх 
середнє значення Ссер. Отримане значення Ссер вважається рейтинговою оцінкою навчальної 
діяльності студента впродовж семестру. 

д) Далі рейтингова оцінка навчальної діяльності студента впродовж семестру Ссер 
співставляється з певними значеннями 100-відсоткової шкали, а саме – зі значеннями 35%, 
60%, 75%, 90%. 

Залежно від ситуації, приймається рішення: 

Ситуація Рішення 

Ссер <35 вивчити модулі за семестр повторно (до заліку не допускається) 

35< Ссер <60 виконати підсумково-семестрове атестаційне завдання (скласти залік) 

60< Ссер <75 можна отримати оцінку «задовільно» без виконання підсумково-семестрового 
атестаційного завдання (тобто залік є) 

75< Ссер <90 можна отримати оцінку «добре» без виконання підсумково-семестрового 
атестаційного завдання  (тобто залік є) 

Ссер >90 можна отримати оцінку «відмінно» без виконання підсумково-семестрового 
атестаційного завдання  (тобто залік є) 

 

є) формування остаточного результату щодо оцінки навчальної діяльності студента впродовж 
семестру: 

Остаточним по завершенню семестру вважається: 

- значення Ссер, яке студент, що отримав позитивне рішення (“задовільно”, “добре”, 
“відмінно”) і не виявив бажання виконати підсумково-семестрове атестаційне завдання 
(здавати залік); 

- значення результату виконання підсумково-семестрового атестаційного завдання, оціненого 
у 100-відсотковій шкалі, але лише у тому разі, якщо воно перевищує значення Ссер (у іншому 
випадку остаточним залишиться значення Ссер). 
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