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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» 

побудована у відповідності з вимогами, що пред'являються до кваліфікації 

майбутніх фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування», і 

спрямована на забезпечення високого рівня професійної підготовки.  

«Підприємницька діяльність» одна з одна із ключових дисциплін, що 

складає основу економічної освіти, яка необхідна спеціалістам економічного 

профілю підприємств, що функціонують в умовах ринкових відносин. 

Метою вивчення дисципліни «Підприємницька діяльність» є оволодіння 

студентами теорії  підприємництва, формування сучасного економічного 

мислення, набуття практичних знань та навиків для ефективної роботи у даній 

сфері.  

Завдання дисципліни «Підприємницька діяльність» полягають у 

засвоєнні основних понять підприємництва та його економічної природи, 

необхідних законодавчих актів, що їх визначають;  освоєнні типового бізнес-

планування; вивчення технології заснування власної справи;  аналізі  

економічних явищ і процесів підприємницького характеру. 

За всіма темами вивчаються нормативно-правові акти, що регулюють 

правову та економічну діяльність підприємців. Особлива увага приділяється 

правовим, економічним, психологічним, договірним аспектам 

підприємницької діяльності. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у формах:  

− співбесіда з викладачем по вивченому матеріалу; 

− перевірка рішень письмових завдань, перевірка контрольних робіт. 

Кінцевими цілями вивчення дисципліни «Підприємницької діяльності» 

є знання: 

- теоретичних засад розвитку підприємництва;  

-  передумов,  функцій,  принципів та  рушійних  сил  підприємницької 

діяльності;   

-  характеристики  видів,  сфер,  організаційно  -  правових  форм 

підприємництва в Україні;   

- функцій та правового статусу підприємця;  

- послідовності та способів організації власного бізнесу;   

-  технології  заснування  власного бізнесу, порядку державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності;  

- методику проведення ділових переговорів, укладання угод;   

- методику складання бізнес-плану;   

- варіанти підтримки розвитку підприємницької діяльності;   

-  методику  обчислення  ефективності підприємницької  діяльності, 

показники економічної ефективності;   

- визначення проблем та перспективи розвитку підприємницької 

діяльності в Україні.  
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За результатами навчання студенти повинні вміти: 

- організувати  ефективне  ведення  підприємництва  в  умовах  ринкових 

відносин;  

- організовувати ланки управління та маркетингу на підприємстві;  

- складати бізнес-план, визначати потребу в додатковому капіталі, 

робочій силі технічному оснащенні і засобах виробництва;  

- вести переговори та укладати угоди, заповнювати та подавати 

реєстраційні документи до відповідних органів;  

-  здійснювати оцінку ефективності підприємницької діяльності, вміти 

правильно розподілити ресурси;  

- визначати проблеми та перспективи розвитку підприємницької 

діяльності в Україні. 
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Семінарське заняття 1.  

Загальна характеристика підприємницької діяльності, 

Типологія підприємництва, Суб’єкти господарської діяльності 

 

Завдання для перевірки знань: 

 
1. Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»: 

1. наймана праця робітника 

2. самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою 

одержання прибутку 

3. діяльність на користь іншим людям 

4. будь – яка господарська діяльність 

2. Підприємство, засноване на власності колективу, або об'єднання громадян – 

це… 

1. державне підприємство 

2. колективне підприємство 

3. спільне підприємство 

4. приватне підприємство 

3. Підприємства, що виробляють товари, належать до… 

1. невиробничої сфери 

2. виробничої сфери 

3. сільськогосподарських підприємств 

4. промислових підприємств 

4. Хто першим запровадив термін «підприємництво» і дав його 

систематизований аналіз? 

1. А.Сміт 

2. Ж.Б. Сей 

3. Р.Кантільйон 

4. А. Маршалл 

5. Вид підприємницької діяльності, який пов’язаний з виробництвом продукції, 

послуг, інформації тощо, які підлягають реалізації споживачам – це: 

1. виробниче підприємництво 

2. фінансово-кредитне підприємництво 

3. комерційне підприємництво. 

4. страхове підприємництво 

6.  Вид підприємницької діяльності об’єктом товарно-грошових відносин якого 

є гроші, валюта та цінні папери – це: 

1. виробниче підприємництво 

2. фінансово-кредитне підприємництво 

3. комерційне підприємництво. 

4. страхове підприємництво 

7. Підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними 

особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької 

діяльності з метою одержання прибутку – це…: 

1. господарські товариства 

2. акціонерні товариства 

3. командитні товариства 

4. товариства з обмеженою відповідальністю 

8. Товариство, яке має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій 

рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном 

товариства – це…: 
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1. господарське товариство 

2. акціонерне товариство 

3. командитне товариство 

4. товариство з обмеженою відповідальністю 

9. Товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами та учасники товариства несуть 

відповідальність у межах їх вкладів – це…: 

1. господарське товариство 

2. повне товариство 

3. командитне товариство 

4. товариство з обмеженою відповідальністю 

10. Товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами та учасники товариства несуть 

відповідальність за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а коли цих 

сум недостатньо – додатково належним їм майном у розмірі, кратному до внеску 

кожного учасника – це…: 

1. товариство з обмеженою відповідальністю 

2. повне товариство 

3. командитне товариство 

4. товариство з додатковою відповідальністю 

11. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім 

своїм майном – це…: 

1. товариство з обмеженою відповідальністю 

2. повне товариство 

3. командитне товариство 

4. товариство з додатковою відповідальністю 

12. Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні не можуть бути: 

1. громадяни інших держав 

2.  особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; 

3. юридичні особи всіх форм власності та їх об’єднання 

4. всі можуть бути. 

13. Самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору 

постачальників і споживачів продукції, що виробляється: 

1. один із принципів підприємництва 

2. одна із функцій підприємництва 

3. один із принципів підприємця 

4. одна із функцій підприємця 

14. До господарських товариств не належать: 

1. акціонерні товариства 

2. командитні та повні товариства 

3. товариства з обмеженою відповідальністю 

4. кооперативні підприємства 

15. Мобілізація на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, 

інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів – це: 

1. інноваційна (творча) функція підприємництва 

2. ресурсна функція підприємництва 

3. організаційна функція підприємництва 

4. стимулююча (мотиваційна) функція підприємництва 

  16. За формою власності підприємства в Україні класифікуються на…: 

1. приватні, змішані, державні 

2. одноосібні володіння, партнерство, корпорація 
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3. спеціалізовані, універсальні, змішані 

4. виробничі, комерційні, фінансові 

17. Підприємство, що об'єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-

правових форм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику 

називається: 

1. національне 

2. закордонне  

3. змішане  

4. транснаціональне  

18. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік» підприємство, яке має 

до 50 осіб працюючих та дохід від реалізації складає до 8 млн євро називають: 

1. мікропідприємствами 

2. малими підприємствами 

3. середніми підприємствами 

4. великими підприємствами 

19. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік» підприємство, яке має 

до 250 осіб працюючих та дохід від реалізації складає до 40 млн євро називають: 

1. мікропідприємствами 

2. малими підприємствами 

3. середніми підприємствами 

4. великими підприємствами 

20. Невеликі інноваційні підприємства, які створюються з метою апробації, 

доробки, доведення до промислової реалізації ризикових інновацій називаються: 

1. інноваційні 

2. венчурні 

3. фондові 

4. інтенсивними 

21. Гуртовий, регулярно чинний ринок, де відбувається торгівля товарами за 

зразками або стандартами, в яких вказано перелік необхідних ознак 

(якість, сортність тощо) називається: 

1. фондова біржа 

2. товарна біржа 

3. торгова біржа 

4. оптова біржа 

 

Завдання 2. Установіть відповідність між категорією і її визначенням  

 

1. Товарна біржа а) фінансова установа, яка здійснює торгівлю цінними 

паперами, залучає капітали та інвестує їх у діючі підприємства 

на реалізацію ними різних інновацій. 

2. Інвестиційний фонд б)організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які 

проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті 

надання послуг в укладенні біржових угод 

3. Інвестиційна 

компанія 

в) фінансова установа, яка концентрує (залучає) фінансові 

ресурси, як власні, так і "чужі", та інвестує їх у новий проект, 

нове підприємство.  

4. Фондова біржа г) підприємства ризикового капіталу, основною метою 

створення (діяльністю) яких є розробка, перевірка та освоєння 

інноваційних проектів. 

5. Венчурні фірми д) організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок 

цінних паперів, що сприяє підвищенню мобільності капіталу і 

виявленню реальної вартості активів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Завдання 3. Складіть визначення поняття «підприємницька діяльність», 

правильно вказавши послідовність слів, позначених цифрами:  

1) ризик;  

2) з виробництва;  

3) послуг;  

4) самостійна;  

5) торгівлею;  

6) виконання;  

7) прибутку;  

8) ініціативна;  

9) з метою;  

10) робіт;  

11) і заняття;  

12) на власний;  

13) надання;  

14) продукції;  

15) діяльність;  

16) систематична;  

17) отримання. 

Підприємницька діяльність — ... 

Завдання 4. Визначте основні риси, якими підприємець відрізняється від найманого 

працівника (управлінця, організатора, мене джера). 

 

Завдання 5. Укажіть якості людини, які, на вашу думку, перешкоджають успіху в 

бізнесі. 

Завдання 6. Які якості, описані в завданні 5, є у вас? 

 

Завдання 7. Які недоліки, перелічені в завданні 5, є у вас? 

6. Прочитайте твердження. Намагайтеся відверто визначити, які з них підходять для 

вас (ставимо «+»), а які — ні (ставимо «-»). 

 1) У мене добре розвинені якості лідера. 

 2) Я відчуваю дискомфорт, коли однокласник(-ця) досягає успіху там, де 

переможцем(-ницею) міг (могла) стати я. 

 3) Мені краще бути керівником, ніж керованим. 

 4) Я скоріше б розпочав(-ла) свою власну справу, ніж працював(-ла) би за наймом. 

 5) Я вважаю, що головне — це віра у власні сили. 

 6) Я добре розбираюся в людях. 

 7) Я хотів(-ла) би весь час навчатися чогось нового. 

 8) Я ніколи не перебиваю співрозмовника(-цю), а уважно прислухаюся до нього 

(неї). 

 9) Ризик — це не для мене. 

 10) Мені подобається вигадувати щось нове. 

 11) Мені не подобається відповідати за свої вчинки. 

 12) Я міг (могла) би витратити все, що маю, для реалізації своєї ідеї, яка може 

принести значні доходи. 

 13) Мені досить часто буває сумно. 

 14) я брав(-ла) би участь лише в тих проектах, які точно вигідні. 

 15) Менш надійна робота з великим прибутком мене приваблює більше, ніж більш 

надійна — із середнім. 

Якщо ви відверто поставили «+» 8 разів і більше — ви маєте певні здібності до 

підприємницької діяльності. 
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Теми рефератів 

1. Сутність, види та значення підприємництва. 

2. Розвиток підприємництва в Україні. 

3. Розвиток підприємництва  в контексті історичної еволюції. 

4. Проблеми та перспективи підприємницької діяльності в Україні. 

5. Правове поле здійснення підприємницької діяльності. 

6. Вимоги до підприємця в сучасному економічному середовищі. 

7. Особливості підприємницької праці. 

8. Підтримка підприємництва в Україні. 

 

Семінарське заняття 2. 

Технологія заснування власної справи 
 

Завдання для перевірки знань: 

1. Що таке ЄДР? 

1. автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання 

інформації про юридичних та фізичних осіб-підприємців 

2. угода, яка укладається між двома або кількома засновниками щодо створення 

підприємства певним шляхом 

3. автоматизована система надання інформації про фінансове становище юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців 

4. автоматизована система збирання, накопичення інформації про умови роботи 

підприємства 

2. Яка дата прийняття Закону України «Про державну реєстрацію юридичних і 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»? 

1. 15 травня 2003 року 

2. 15 травня 2013 року 

3. 15 червня 2014 року 

4. 15 червня 2013 року 

3. Автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання 

інформації про юридичних та фізичних осіб це: 

1. ЄДР 

2. НБУ 

3. МВФ 

4. СОТ 

4. Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» державна реєстрація здійснюється: 

1. державним реєстратором 

2. головою районної державної адміністрації 

3. виконавчим комітетом міської ради 

4. представником податкової інспекції 

5. Реєстраційний збір для юридичних осіб складає: 

1. 2 неоподатковуваних мінімумів 

2. 1 неоподаткований мінімум 

3. 10 неоподаткованих мінімумів 

4. 5 неоподаткованих мінімумів 

6. Чи обов’язковим при реєстрації юридичної особи є подання документу, 

що підтверджує внесення вкладів до статутного фонду? 

1. Так 

2. Ні 

3. За бажанням 
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7. Угода, яка укладається між двома або кількома засновниками щодо 

створення підприємства певним шляхом називається: 

1. Статут підприємства 

2. Установчий договір 

3. Протокол установчих зборів 

4. Правила внутрішньогосподарського розпорядку 

8.  Документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його 

діяльності, спосіб управління та контролю, розподіл прибутку та інші положення, які 

регламентують діяльність юридичної особи це: 

1. Статут підприємства 

2. Установчий договір 

3. Правила внутрішньогосподарського розпорядку 

4. Протокол установчих зборів 

9. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати: 

1. 3 робочих дні 

2. 2 робочих дні 

3. 10 робочих днів 

4. 1 місяць 

10. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - 

юридичної особи у вигляді приватного підприємства необхідно подати: 

1. Реєстраційну картку (заява), дві фотокартки, документ про плату за  

держреєстрацію, довідку про включення до Держреєстру фізичних осіб – платників 

податків 

2. Реєстраційну картку (заява), статут, документ про плату за держреєстрацію 

діяльності, документ про сплату власниками внеску до статутного фонду 

3. Реєстраційну картку (заява), установчий договір, документ про плату за 

держреєстрацію, документ про сплату власниками внеску до статутного фонду 

11. Орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення 

печаток і штамів або письмово відмовити протягом…. 

1. 3 днів 

2. 5 днів 

3. 6 днів 

4. 10 днів 

12. Які документи є підставою для відкриття рахунків в банках для 

юридичної особи? 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію 

2. Копія документа, що підтверджує його взяття в орган державної податкової 

служби 

3. Все вірне 

13.  Статутний фонд підприємства створюється:  

1. внесенням банківських вкладів  

2. внесенням вкладів засновниками  

3. за рахунок державного фінансування  

14. Сутність засновницького договору полягає в тому:  

1. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з 

утворенням самостійної фізичної особи  

2. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з 

утворенням самостійної юридичної особи  

3. що він є згодою про спільну господарську діяльність з згодою сплачувати податки  

15. З якого моменту підприємство набуває статусу юридичної особи:  

1. з моменту укладання засновницького договору  

2. з моменту появи бізнес ідеї  
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3. отримання свідоцтва про реєстрацію  

4. з моменту написання бізнес-плану 

16. До установчих документів суб’єкта господарювання належать: 

1. протокол установчих зборів 

2. статут 

3. засновницький договір 

4. статут і засновницький договір 

17. Процедура державної реєстрації суб’єктів підприємництва 

регламентується: 

1. Цивільним кодексом України 

2. Законом України «Про господарські товариства» 

3. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців»; 

4. усі варіанти правильні 

18. Укажіть, на заняття якими з перерахованих видів господарської діяльності 

не потрібно одержувати ліцензію: 

1. діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами 

2. торгівля сільськогосподарською продукцією 

3. надання послуг щодо перевезення пасажирів автотранспортом 

4. посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном 

19. Які підприємства можуть не укладати установчий договір? 

1. Приватні підприємства 

2. Господарські товариства 

3. Акціонерні товариства 

4. Асоціації 

20. Система спеціальних заходів та прийомів покращення показників діяльності 

підприємства, оздоровлення його фінансового стану – це: 

1. Санація 

2. Правонаступництво 

3. Реорганізація 

4. Реструктуризація 

Теми рефератів 

1. Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. 

2. Формування статутного фонду та порядок створення нового підприємства. 

3. Засновницькі документи. 

4. Припинення діяльності підприємницьких структур. 

 

Завдання 

Ви збираєтесь розпочати підприємницьку діяльність як фізична особа. Складіть 

реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи та заповніть 

запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – 

підприємців. 
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Практичне заняття 1.  

Стратегія підприємництва 

 
Методика проведення SWOT-аналізу 

Мета роботи: навчитися проводити маркетингове дослідження, використовуючи 

SWOT-аналіз: сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. 

 

Теоретична частина 

 

Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних орiєнтирiв 

пiдприємницької дiяльностi, яка у поєднаннi з мотивацiйною iдеєю визначає основнi 

напрями розвитку пдприємства i встановлює його цiлi.  

Важливим джерелом iнформацiї для формування стратегiчних цiлей є iнформацiя про 

внутрiшнє, промiжне і зовнішнє середовище, аналiз якого дозволяє оцінити реальнiсть 

поставлених цiлей, спрогнозувати можливi змiни i вибрати найбільш ефективну стратегiю 

розвитку пiдприємства. 

Сутнiсть стратегічного аналізу розвитку пiдприємства полягає в тому, якi необхідно 

робити кроки, що необхiдно змiнити, як використати цi або iншi можливостi, переваги, 

компетенції. Завданням аналiзу стратегiчного розвитку пiдприємства є виявлення, розвиток 

і захист від конкурентiв чинникiв стратегiчного успiху. 

У залежностi вiд виду стратегiчного аналiзу можна видiлити методики стратегiчного 

аналiзу зовнiшнього, промiжного i внутрiшнього середовища підприємства. 

Зовнішнє середовище – це сукупністъ факторів, які формують довгострокову 

прибутковість організації i на які організація не може впливати взагалі або має незначний 

плив. 

Проміжне середовище – це сукупністъ факторів, які формують довгострокову 

прибутковість організації i на які вона може впливати через встановлення ефективних 

комунікацій. 

Внутрішнє середовище організації – це сукупність факторів, які формують її 

довгострокову прибутковість i перебувають під безпосереднім контролем керівників та 

персоналу організації. 

Методики стратегiчного аналiзу зовнiшнього середовища спрямовані на: 

- встановлення та оцiнку чинникiв середовища, якi становлять загрозу або сприяють 

розвитку пiдприємства; 

- на вивчення змiн, що впливають на поточну дiяльнiсть пiдприэмства, i встановлення 

їх тенденцій; 

- розробку можливих реакцiй на розвиток чинникiв середовища; 

- вiдкриття нових способів створення деякої корисності, які мають цінність для 

споживачів. 

До методик стратегiчного аналізу зовнішнього середовища пiдприємства вiдносяться: 

SWOT-аналiз зовнiшнього середовища. 

На вибiр методики аналiзу зовнiшнього середовища впливають наступнi 

характеристики зовнiшнього середовища: 

- складнiсть – число чинникiв, на якi пiдприємству слiд реагувати; 

- рухливiсть – темп змiн, швидкiсть, з якою вiдбуваються зміни в оточеннi 

пiдприємства; 

- невизначенiсть – кiлькiсть i надійнiсть iнформацiї про певнi чинники зовнiшнього 

середовища. 

Томпсон і Стрікленд запропонували наступний зразковий набір характеристик, 

висновок по який повинно дозволити скласти список слабких і сильних сторін організації, 

а також список погроз і можливостей для неї, ув'язнених у зовнішнім середовищі. 
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1. Сильні сторони: видатна компетентність; адекватні фінансові ресурси; 

висока кваліфікація; гарна репутація в покупців; відомий лідер ринку; винахідливий стратег 

у функціональних сферах діяльності організації; можливість одержання економії від росту 

обсягу виробництва; захищеність від сильного конкурентного тиску; придатна технологія; 

переваги в області витрат; переваги в області конкуренції; наявність інноваційних 

здібностей і можливості їхньої реалізації; перевірений часом менеджмент. 

2. Слабкі сторони: немає ясних стратегічних напрямків; конкурентна позиція, 

що погіршується; застаріле обладнання; більш низька прибутковість; недолік 

управлінського таланта і глибини володіння проблемами; відсутність деяких типів 

ключової кваліфікації і компетентності; погане відстеження процесу виконання стратегії; 

мучення з внутрішніми виробничими проблемами; уразливість стосовно конкурентного 

тиску; відставання в області досліджень і розробок; дуже вузька виробнича лінія; слабке 

представлення про ринок; конкурентні недоліки; нижче середнього маркетингові здібності; 

нездатність фінансувати необхідні зміни в стратегії. 

3. Можливості: вихід на нові чи ринки сегменти ринку; розширення 

виробничої лінії;          збільшення розмаїтості у взаємозалежних продуктах; додавання 

супутніх продуктів; вертикальна інтеграція; можливість перейти в групу з кращою 

стратегією; самовдоволення серед конкуруючих фірм; прискорення росту ринку. 

4. Загрози: можливість появи нових конкурентів; ріст продажів продукту, що 

заміщає; уповільнення росту ринку; несприятлива політика уряду; зростаюче конкурентний 

тиск; рецесія і загасання ділового циклу; зростання сили торгу в покупців і постачальників; 

зміна потреб і смаку покупців; несприятливі демографічні зміни. 

Матриця SWOT дозволяє на основі сильних і слабких сторін організації, її 

потенційних можливостей і погроз, що виникають ззовні, вибрати найбільш придатну 

стратегію. 

Виробляючи стратегію, варто пам'ятати, що можливості і погрози можуть переходити 

у свою протилежність. Так, невикористана можливість може стати погрозою, якщо її 

використовує конкурент. Чи навпаки, вдало відвернена погроза може створити в організації 

сильну додаткову сторону в тому випадку, якщо конкуренти не усунули цю ж погрозу. 

Найбільш послiдовною і комплексною методикою проведення стратегiчного аналізу 

розвитку пiдприємства є SWОТ- аналіз (абревiатура складена з перших лiтер англiйських 

слiв: сила, слабкiсть, можливостi та загрози).  

Основна iдея SWOT- аналiзу полягає в тому, що при розробцi стратегiї, потрiбно 

враховувати основнi чинники, якi впливають на бiзнес пiдприємства. Серед чинників 

зовнішнього середовища виділяють сприятливi можливостi i загрози для пiдприсмства, 

тобто чинники, якi iснують поза прив’язкою до пiдприємства. 

Аналiз можливостей та загроз проводиться разом з аналiзом сильних i слабких сторін 

пiдприємства, який вiдноситься до аналiзу внутрiшнього середовища. Приклад складання 

матриці SWOT-аналiзу представлений у таблиці 1.1. 

Таблиця 1 

Матриця SWOT – аналізу 

   Можливості 

1. 

2. 

 Загрози 

1. 

2. 

 Сильні сторони 

1. 

2. 

  

 Поле “СІМ” 

  

 Поле “СІЗ” 

 Слабкі сторони 

1. 

2. 

  

 Поле “СЛМ” 

  

 Поле “СЛЗ” 



14 

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких певні 

комбінації. 

- поле СІМ – потребує стратегій підтримки та розвитку сильних сторін 

підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення (сила і можливості); 

- поле СІЗ – передбачення стратегій використання сильних сторін підприємства з 

метою пом’якшення (усунення) загроз (сила і загрози); 

- поле СЛМ – розробка стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок 

можливостей, що їх надає зовнішнє середовище (слабкості і можливості); 

- поле СЛЗ – “кризове поле”, оскільки тут поєднуються загрози середовища зі 

слабкістю підприємств (слабкість і загрози). 

Ліворуч виділяються два розділи (сильні сторони, слабкі сторони), у які відповідно 

вносяться усі виявлені на першому етапі аналізу отримані дані. У верхній частині 

матриці також виділяються два розділи (можливості і погрози), у які записуються 

відповідні показники. 

На перетині розділів утворяться чотири поля: 

-        поле "СІМ" (сила і можливості); 

-        поле "СІЗ" (сила і погроза); 

-        поле "СЛМ" (слабість і можливості); 

-        поле "СЛЗ" (слабість і погроза). 

На кожнім з даних полів дослідник повинен розглянути всі можливі парні комбінації 

і виділити ті, котрі повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки організації. Для 

тих пар, що були обрані з поля "СІМ", варто розробляти стратегію з використання сильних 

сторін фірми для того, щоб одержати віддачу від можливостей, що з'явилися в зовнішнім 

середовищі. 

Для пар, що опинилися на полі "СЛМ", стратегія повинна бути така, щоб за рахунок 

можливостей, що з'явилися, спробувати перебороти наявні в організації слабості. 

Якщо пари знаходяться на полі "СІЗ", то стратегія повинна допускати використання 

сили організації для усунення погроз. І, нарешті, для пар, що знаходяться на полі "СЛЗ", 

організація повинна виробляти таку стратегію, що дозволила б їй позбутися слабості і 

запобігти навислій над нею погрозі. 

Таблиця 2 

Приклад базової матриці SWOT-аналізу для АТП 

 

Сильні сторони 

Можливості 

1. Наявність власної виробничо-технічної 

бази. 

2. Наявність значної частини рухомого 

складу з незначним пробігом з початку 

експлуатації. 

3. Здатність швидко адаптуватись до вимог 

ринку і оновлювати асортиментний ряд 

(пропонувати нові маршрути). 

4. Дозвіл роботи на ринку пасажирських 

перевезень. 

5. Наявність підрозділів по продажу 

запасних частин та автомобілів марки 

Богдан та Isuzu. 

6. Послуги ТО автомобілів і медичного 

огляду водіїв по замовленню. 

1. Збільшення попиту на перевезення. 

2. Відсутність потужних конкурентів на ринку 

пасажирських перевезень. 

3. Підтримка з боку органів місцевої влади. 

4. Розширення мережі маршрутів за рахунок 

перемог над конкурентами. 

5. Наявність на ринку значної частини 

приватних перевізників, які не мають власної 

ВТБ, а в багатьох випадках і власної території 

для зберігання автомобілів. 

Слабкі сторони Загрози 
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1. Нераціональна структура парку 

рухомого складу. 

2. Значна частина рухомого складу 

морально застаріла і фізично зношена. 

3. Недостача власних грошових коштів для 

розвитку. 

4. Високі витрати на перевезення. 

5. Контрольована собівартість перевезень. 

6. Відсутність інвестицій в маркетинг і 

рекламу. 

1. Нерівні умови адаптування порівняно з 

приватними перевізниками. 

2. Зменшення попиту на перевезення. 

3. Нерегульованість питань по компенсаціях з 

боку держави по перевезеннях пільгових 

категорій населення. 

4. Високі ставки по кредитуванню та 

недосконалість законодавчої бази в області 

лізингу автомобілів. 

5. Нерегульованість питань ціноутворення. 

Порядок виконання роботи 

 

Загальна характеристика підприємства та зовнішнього середовища, в якому воно 

функціонує. 

1. Визначити слабкі та сильні сторони підприємства. 

2. Визначити можливості та загрози підприємства. 

3. Побудувати матрицю SWOT-аналізу для конкретного підприємства. 

4. На основі проведеного SWOT-аналізу запропонувати можливі стратегії 

розвитку. 

5. Висновки щодо подальшого розвитку обраного підприємства. 

Контрольні запитання 

1. Що таке SWOT-аналіз? 

2. В яких випадках проводять SWOT-аналіз? 

3. Що таке внутрішнє, проміжне та зовнішнє середовище підприємства? 

4. Приведіть зразковий набір характеристик SWOT-аналізу. 

5. Навіщо складають матрицю SWOT-аналізу? 

  

Практичне заняття 2.  

Розробка основних розділів бізнес-плану 

 
Методика розробки 

Мета роботи: отримання студентами практичних навичок з розробки основних 

розділів бізнес-плану діяльності фермерського господарства. 

 

1. КОРОТКИЙ ОПИС ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ 

Назва проекту:   

Спеціалізація:  

Назва та адреса підприємства:  
Мета проекту: Визначення та обґрунтування стратегії розвитку підприємства 

на перспективу. 

Доцільність проекту:  

Потреба в грошових коштах: Для здійснення проекту підприємство потребує кредит 

у розмірі _______тис.грн, які будуть спрямовані на закупівлю матеріально-технічних 

ресурсів. Підприємство зможе виконати кредитні зобов’язання перед банком, якщо кредит 

буде виданий строком на 9 місяців під 17% річних.  

Фінансові показники діяльності: Проведені попередні розрахунки господарської 

діяльності ФГ “_______________ ” у 20____ році дають підстави стверджувати, що 

підприємство отримає чистий прибуток у сумі _____ тис.грн., що забезпечить 

рентабельність на рівні відсотки.  
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2. ОПИС ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Загальна характеристика. 

Адреса підприємства:  

 

 

 

 

 

2.2. Управління. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Характеристика господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Маркетингова діяльність. 

 

 

 

 

 

2.5. Виробничі ресурси та інфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПИС РИНКУ 

3.1. Опис продукції. 
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3.2. Аналіз ринку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Аналіз конкурентів.  

 

 

 

 

 

 

 

Сильними сторонами підприємства є: 

 

 

 

 

 

 

 

4. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

Розрахунок трудомісткості виробництва і потреби в робочій силі. 

Нормативна кількість працюючих у фермерському господарстві визначається в 

залежності від загальної посівної площі та затрат праці, пов’язаних з виробництвом 

визначених культур та річним фондом робочого часу. 

Таблиця 1 

Трудомісткість виробництва 

Назва культури Площа, га 

Структура 

посівної 

площі, % 

Затрати праці 

на 1 люд.-год. 

Затрати праці 

всього, людю-

год. 

Пшениця озима   18,0  

Ячмінь   12,5  

Гречка   6,4  

Соняшник   17,4  

Разом     

Рекомендована кількість працюючих на підприємстві залежатиме від загальних витрат 

праці (__________люд-год) та річного фонду робочого часу одного працюючого (1960 год 

= 280 днів х 7 год). Тому на підприємстві буде __________ постійних працюючих. На 

сезонні роботи пов’язанні з посівом та збиранням урожаю буде залучатися додаткова 

робоча сила. 

Управлінням, організацією виробничих процесів та збутом продукції має займатися  

голова фермерського господарства. 
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5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 

5.1. Стислий опис технології виробництва продукції. 

 

 

 

 

Основний обробіток ґрунту під озиму пшеницю та соняшник проводиться восени; під 

ячмінь та гречку – весною. Передпосівний обробіток ґрунту під озимі культури включає 

закриття вологи (ДТ-75+С-11), вирівнювання ґрунту (ДТ-75+ВП-8), культивація (Т-

150К+КПС-4), прикочування (МТЗ-80+С-11+ККШ-6). Закриття вологи та культивація – 

необхідні агротехнічні операції по підготовці ґрунту до посіву соняшника (проводяться 

вищезазначеними агрегатами). Перед посівом ярих культур проводиться оранка на глибину 

20-22 см (Т-150К+ПЛН-5-35) та культивація. 

Посів сільськогосподарських культур здійснюється за допомогою трактора МТЗ-80 та 

сівалки СПЧ-6. 

Догляд за посівами включає післяпосівне прикочування ґрунту, досходове та 

повсходове боронування (Т-70С+С-11+ЗОР0,7), внесення пестицидів (МТЗ-80+ОП-3200). 

При догляді за посівами соняшника є обов’язковим проведення повсходового боронування 

та саповки (МТЗ-80+КРН-4,2). 

Збирання врожаю соняшника та зернових культур здійснюється залученою технікою 

іноземного виробництва. 

5.2. Прогноз обсягів виробництва. 

Виходячи із посівної площі та урожайності сільськогосподарських культур валове 

виробництво зерна складатиме: озимої пшениці –_____тонн, ячменю –_____тонн, гречки –

____тонн, соняшнику –_____тонн. 

Таблиця 2 

Виробництво продукції 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

    

    

    

    

    

 

Частина вирощеного врожаю залишиться на підприємстві для створення насіннєвого 

фонду та кормової бази для підсобного господарства. Решта зерна буде реалізовано. 

Насінневий фонд складе: пшениця озима 5 % від валового виробництва, ячмінь – 6%, гречка 

– 6%, соняшник – 1%. Кормова база скаладе – пшениця озима та ячмінь по 1%. 

Таблиця 3 

Баланс використання продукції 

Продукція Валове 

виробництво 

Насіннєвий 

фонд 

Кормова база Товарний фонд 
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Обсяги виробництва гречки та соняшнику повністю підлягатимуть реалізації.  

 

5.3.Аналіз забезпечення ресурсами для виробництва продукції. 

 

Для здійснення виробництва, транспортування та зберігання зерна підприємство 

забезпечено технічними ресурсами та виробничими приміщенням.  

Прогноз потреби в матеріальних ресурсах визначається на підставі нормативних 

витрат та виходячи із площі по кожній культурі. 

Таблиця 4 

Потреба в матеріальних ресурсах 

Назва 

культур 

Насіння ПММ Міндобрива ЗХ рослин Органіка 

на 1 

га 

всього на 1 

га 

всього на 1 

га 

всього на 1 

га 

всього на 1 

га 

всього 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

5.4. Планування витрат на виробництво продукції 

 

До основних статей витрат пов’язаних з виробництвом продукції відносять насіння та 

посівний матеріал, мінеральні та органічні добрива, пально-мастильні матеріали, засоби 

захисту рослин, оплату праці, амортизаційні відрахування, орендну плату.  

Витрати пов’язані із забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами складають 

____________тис. грн.  

Таблиця 5 

Витрати на виробництво 

Назва 

культури 

Статті витрат, грн 

Разом 
Насіння Мін.добрива Орган.добрива ПММ 

Засоби 

захисту 
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При вартості основних засобів виробництва –______тис.грн, річний рівень амортизації 

складатиме _______тис.грн. 

Таблиця 6 

Визначення амортизації 

Основні засоби Балансова вартість, 

грн 

Знос, % Амортизація, грн 

Будівлі    

Автотранспорт    

Трактори    

Комбайни    

С/га машини    

Обладнання     

Всього    

 

 

 

Фермерське господарство орендує __________ га ріллі. Очікується, що за підсумками 

діяльності у плановому році підприємство має сплатити ________тис.грн. 

Таблиця 7 

Визначення орендної плати 

 

Площа, га Вартість 1 га, 

грн 

% Всього за 1 га, 

грн 

Всього, грн 

     

 

 

Загальні виробничі витрати мають складати _________тис.грн. 

Таблиця 8 

Загальні виробничі витрати 

Види витрат Сума, грн 

Насіння та посівний матеріал  

Мінеральні добрива  

Органічні добрива  

Засоби захисту рослин  

Паливо-мастильні матеріали  

Оплата праці  

Амортизація  

Орендна плата  

Інші   

Всього  

 
 
 
 
 
 

5.5. Контроль якості 

Вироблена продукція має відповідати стандартам діючим на території України.  

5.6. Перспективи розвитку виробництва 

Даний напрям виробничої діяльності підприємства досить перспективним. 

Гарантований ринок збуту, наявність необхідних ресурсів та налагоджені ділові стосунки 

із споживачами забезпечать стабільне одержання прибутку. 
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6. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 

6.1. Ціни на продукцію. 

Підприємство планує реалізовувати продукцію у першій половині маркетингового 

року. Ціна реалізації озимої пшениці в період – вересень-листопад прогнозується на рівні 

минулого року –           грн/т, ячмінь –грн/т, гречку -          грн/т, соняшник –              грн/т. 

6.2. Розрахунок надходжень від реалізації. 

За реалізовану продукцію підприємство очікує отримати кошти в сумі ______ тис.грн 

Найбільші надходження мають буди від продажу пшениці та соняшника. 

Таблиця 9 

Виручка від реалізації продукції 

Продукція 

Місяці Всього 

вересень жовтень листопад обсяг, 

ц 

ціна, 

грн/ц 

Вартість, 

грн обсяг, 

ц 

ціна, 

грн/ц 

обсяг, 

ц 

ціна, 

грн/ц 

обсяг, 

ц 

ціна, 

грн/ц 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

6.3. Канали товарозбуту продукції. 

Основними споживачами соняшнику та зернових культур мають бути переробні 

підприємства або трейдери, які закуповують продукцію на базисі поставки ЕХW(франко-

елеватор).  

 

 

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

7.1. Обґрунтування потреби в фінансових ресурсах. 

Для втілення проекту підприємству потрібен кредит у розмірі ___________тис.грн., 

який планується отримати в _____________________. Наданий кредит буде використаний 

на придбання насіння, добрив, засобів захисту та пально-мастильних матеріалів.  

Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок підприємства - перша декада 

березня планового року. Підприємство здатне виконати умови банку, згідно з якими кредит 

буде наданий на строк _______ місяців під ____% річних. Нарахування та виплата відсотків 

за користування кредитом здійснюватимуться кожного місяця з моменту отримання 

кредиту до останнього місяця його використання включно. Сума кредиту повертається в 

кінці терміну користування. 

Як заставу під кредит підприємство пропонує власні основні засоби виробництва., 

балансова вартість яких становить ________тис.грн. 

За користування банківським кредитом підприємство має сплатити 

___________тис.грн. 

Таблиця 10 

Розрахунок нарахування відсотків 

Показники Сума, грн 

Потреба в кредиті - всього  

   в т.ч. насіння та посівний матеріал  

   Пально-мастильні матеріали  

   Добрива та засоби захисту рослин  

Період кредитування, місяців  
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Процентна ставка кредиту, %  

Плата по проценту за кредит, грн  

 

 

 

7.2 Прогноз руху готівкових коштів. 

Прогноз руху готівкових коштів підтверджує те, що в першій половині року 

підприємство повністю покриватиме виробничі витрати за рахунок банківського кредиту, а 

у другому півріччі поверне кредит та матиме значні залишки коштів на рахунку.  

Таблиця 11 

Звіт про рух готівкових коштів 

Показники 
Квартали 

Всього 
01 02 03 04 

На початок місяця      

Надходження: 

Виручка від реалізації      

Кредит      

Інші надходження      

Всього надходжень      

Видатки: 

      

Затрати на оплату праці      

Насіння та посадковий матеріал      

Засоби захисту рослин      

Мінеральні добрива      

Паливо-мастильні матеріали      

Інші витрати      

Повернення кредиту      

Відсотки за кредит      

Податки      

Орендна плата      

Всього видатків      

Надлишок (нестача) готівки      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Прогнозований звіт про фінансові результати. 

За підсумками діяльності у плановому році підприємство матиме чистий прибуток у 

розмірі ___тис.грн, що забезпечить рентабельність на рівні ___%. 
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Таблиця 12 

Фінансові результати діяльності 

Показники Сума, грн 

Виручка від реалізації продукції  

Матеріальні затрати  

Відсотки за кредит  

Валовий прибуток  

Податки  

Чистий прибуток  

Рівень рентабельності, %  

 

 

8. РИЗИК І ШЛЯХИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ 

Втілення проекту пов'язане з двома основними видами ризиків — виробничим та 

ринковим. 

Виробничий ризик зумовлюється можливим зменшенням обсягів виробництва 

продукції через несприятливі погодні умови, стихійні лиха, внаслідок чого підприємство не 

зможе отримати запланований прибуток.  

Ринковий ризик пов'язаний із зниженням цін на продукцію. Зниження цін може 

відбутись у випадку, якщо основний споживач на ринку знизить закупівельні ціни, 

пропозиція продукції на ринку перевищуватиме попит, та з певних причин знизиться обсяг 

попиту на продукцію. 

Підприємству можна частково знизити вплив ринкового ризику шляхом укладення 

форвардних договорів із споживачами продукції, в якому визначена ціна купівлі впродовж 

року. 

 

Коментар 

Розробка бізнес-плану проводиться на підставі нормативно-довідкового матеріалу та 

індивідуального завдання. Завдання містить інформацію щодо назви продукції, яка 

вироблятиметься фермерським господарством та розміру земельних угідь.  

Бізнес-план має бути оформлений на окремих листах формату А4, мати титульну 

сторінку, зміст, додатки (за необхідністю). У бізнес-плані повинні бути розглянуті основні 

питання по кожному розділу. Рекомендований розмір бізнес-плану - 10-12 сторінок. 

Вихідні дані для розрахунку бізнес-плану 

Перша буква прізвища А-В 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 120 40 

Ячмінь 100 30 

Гречка 80 20 

Соняшник 100 15 

Номер за списком Г-Є 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 140 45 

Ячмінь 110 25 

Гречка 50 20 

Соняшник 80 18 

Номер за списком Ж-І 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 
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Пшениця озима 110 40 

Ячмінь 110 28 

Гречка 20 22 

Соняшник 90 20 

Номер за списком Ї-Л 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 130 40 

Ячмінь 90 32 

Гречка 70 22 

Соняшник 120 21 

Номер за списком М-О 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 130 40 

Ячмінь 90 32 

Гречка 70 22 

Соняшник 120 21 

Номер за списком П-Т 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 80 42 

Ячмінь 80 30 

Гречка 120 24 

Соняшник 140 20 

Номер за списком У-Х 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 170 42 

Ячмінь 50 30 

Гречка 110 24 

Соняшник 40 20 

Номер за списком Ц-Щ 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 130 40 

Ячмінь 80 28 

Гречка 130 25 

Соняшник 50 19 

Номер за списком Ю-Я 

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га 

Пшениця озима 115 42 

Ячмінь 75 25 

Гречка 100 20 

Соняшник 60 17 
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Практичне заняття 3.  

Визначення потреби в капіталі, необхідному для початку 

підприємницької діяльності 
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички 

щодо розрахунку величини стартового капіталу, необхідного для початку підприємницької 

діяльності, та визначення джерел його покриття. 

Завдання  

Підприємець розпочинає свого справу. Він підрахував, що для цього йому потрібно 

взяти в оренду приміщення, сплачуючи щомісячно по В1 грн., купити певне обладнання, 

прилади, устаткування тощо, витративши на це В2 грн., найняти кваліфікованих 

працівників, сплачуючи їм щомісяця (з урахуванням обов'язкових відрахувань в державні 

соціальні фонди) по В3 грн., купувати матеріали, сировину, паливо тощо, сплачуючи за це 

щомісячно В4 грн., робити витрати на рекламу, витрачаючи на це щомісяця по Гі грн. 

Конкретні величини витрат підприємця за січень місяць, а також коефіцієнти Кі, які 

змінюють ці витрати по інших місяцях року, наведені в таблицях 1 та 2. 

Таблиця 1 

№ варіанта 

(перша 

буква 

прізвища) 

Витрати, тис. грн (за січень) 

В1 В2 В3 В4 В5 

А-Г 53 220 11 23 8 

Д-З 55 189 8 32 10 

И-К 48 190 9 27 9 

Л-П 54 201 8 30 10 

Р-Ф 53 220 9 25 11 

Х-Я 53 230 8 24 10 

Таблиця 2 

перша 

буква 

прізвища 

 К1 

січ 

К2 

лют 

К3 

бер 

К4 

квіт 

К5 

трав 

К6 

черв 

К7  

лип 

 

К8 

серп 

К9 

вер 

К10 

жов 

К11 

лис 

К12 

груд 

А-Г 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В3 1 1 1,1 1 0,95 1 1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 

В4 1 0 0 1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1 1,5 1,6 

В5 1 1 1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0 0 

Д-З 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,2 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

В3 1 1 1,1 1 0,95 1,1 1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

В4 1 1 0 1,1 1,1 1,5 0,9 1,2 1,4 0,98 1,5 1 

В5 1 2 2 1 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,2 

И-К 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,2 1,5 1 0 0,9 1 0 0 0 0 0 

В3 1 1 1,1 1 0,95 1,1 1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

В4 1 1 0 1,1 1,1 1,5 0,8 1,2 1,4 0,9 1,5 1,1 

В5 1 2 2 1 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,2 

Л-П 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,2 1,4 1 1 0 0,9 0 0 0 0 0 

В3 1 1,2 1,1 1 0,95 1,1 1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

В4 1 1 1 1,1 1,1 1,5 0,9 1,2 1,4 0,98 1,5 1 
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В5 1 2 2 1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,2 

Р-Ф 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,1 1,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

В3 1 1 1,1 1 0,95 1,1 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

В4 1 1 0 1,1 1,1 1,5 0,9 1,2 1,4 0,98 1,5 1 

В5 1 2 2 1,1 0,9 0,8 0,4 0,5 0,2 0,1 0 0,2 

Х-Я 

В1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В2 1 1,2 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

В3 1 1,4 1,1 1 0,95 1,1 1 1,5 1,2 1,2 1,1 1,3 

В4 1 1 0 1,1 1,1 1,5 0,9 1,2 1,4 0,8 1,5 1 

В5 1 2 1 1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,2 

 

Підприємець підрахував, що з певного місяця, який зазначений в завданні (див. 

таблицю 3), він почне отримувати прибуток, виготовляючи щомісяця по N виробів, від 

реалізації кожного отримуючи (після сплати всіх податків та зборів) чистий прибуток в Р 

грн. (див. таблицю 3). У підприємця є 

також власний капітал ВК, який він збирається вкласти в бізнес, величина якого також 

наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

перша 

буква 

прізвища 

Р, 

грн 

N, тис. шт. (по місяцях) ВК, 

тис.грн 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

А-Г 50 0 1 1,1 1,1 1,14 1,2 2,3 2,4 2,5 1100 

Д-З 51 0 0 1 1,05 1,1 1,15 2,15 2,17 2,2 1100 

И-К 52 0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 1050 

Л-П 53 0,2 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 890 

Р-Ф 54 0,1 0,4 0,6 0,8 1 1,4 2,6 2,7 2,7 700 

Х-Я 55 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 2,7 2,9 3 800 

 

Керуючись даними таблиць потрібно: 

1. Визначити початкові дані для розрахунків згідно з заданим варіантом. 

2. З врахуванням значень коефіцієнтів Кі розрахувати помісячні витрати 

підприємця протягом року, які необхідно здійснити для реалізації комерційної 

ідеї. 

3. Побудувати у графік зміни помісячних витрат підприємця . 

4. Розрахувати помісячний чистий прибуток, який буде отримувати підприємець з 

певного часу у випадку реалізації комерційної ідеї. 

5. Розрахувати величину щомісячної потреби в капіталі та побудувати графік. 

6. Визначити величину стартового капіталу, необхідного для початку бізнесу. 

7. Розрахувати величину покриття потреби капіталу, необхідного для реалізації 

комерційної ідеї. 

8. Підрахувати, яку загальну величину чистого прибутку може отримати 

підприємець з моменту його появи до кінця року, а також розрахувати середньомісячний 

прибуток. Це можна зробити, якщо загальну величину чистого прибутку розділити на число 

місяців, протягом яких підприємець отримує цей прибуток. 

9. Підрахувати, за скільки місяців підприємець може повернути позику (тобто 

величину покриття потреби в капіталі), якщо прийняти, що із середньомісячного прибутку 

на повернення позики підприємець буде використовувати 30 ÷ 50% від його величини. 
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