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Загальні компетенції:
 Здатність до сприйняття, опрацювання та розповсюдження інформації
стосовно соціально-економічних явищ та процесів.
 Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та
прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та
перевірених фактів.
 Здатність застосовувати опорні знання з професійної діяльності у практичній
діяльності.
 Аналіз та управління інформаційними потоками у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
 Вміння системно, креативно та критично мислити в нестандартних та
кризових ситуаціях.
 Здатність до міжособистісної взаємодії, потенціалу та саморозвитку.
 Здатність презентувати результати навчання та проведених досліджень.
Спеціальні компетенції:
 Володіти опорними загальними знаннями з підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності, що дозволяє застосовувати основні принципи,
інструменти, дефініції та методології дослідження процесів, що відбуваються у
національному і світовому господарстві;
 Здатність застосовувати отримані знання уміння і навички в практичних
ситуаціях, ставити та вирішувати завдання у галузі підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності;
 Здатність до пошуку, обробки та аналізу економічної інформації з різних
джерел.

 Здатність виявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах
професійної діяльності, брати відповідальність за результати
 Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур, керувати процесами, що
відбуваються на підприємствах та ринкових структурах, виконувати
адміністративно-управлінські функції.
 здатність формувати раціональне економічне мислення, приймати оперативні
та обґрунтовані управлінські рішення у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності; координувати роботу різних підрозділів та структур.
 здатність засновувати підприємницькі структури, організовувати і
здійснювати підприємницьку, торгівельну та біржову діяльність відповідно до
чинної нормативно-правової бази, вміння відстоювати свої права та законні
інтереси;
 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
 Вміння ефективно застосовувати світовий досвід до умов ведення
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.
 Вміння здійснювати оцінку результативності, взаємозв’язку між результатами
діяльності та станом національної і світової економіки.
Програмні результати навчання
Знати:
 економічні закони, категорії й поняття, основні концепції
функціонування економіки;
 загальнотеоретичні закономірності розвитку соціально-економічних
систем;
 нормативно-правові акти, що регламентують виробничо-господарську,
збутову і фінансово-економічну діяльність підприємства;
 сутність та принципи підприємництва, переваги і недоліки різних
організаційно-правових форм підприємств
 організаційно-правові засади та галузеві особливості торгівлі та біржової
діяльності
 методи оцінки підприємницьких ризиків та ефективності
підприємницької діяльності
 організацію комерційної роботи на підприємстві у сфері постачання,
збуту продукції, розміщення фінансових активів тощо;
 систему економічних стандартів і показників якості щодо продукції
підприємства;
 методику визначення витрат, гуртових і роздрібних цін, тарифів;
 правила організації експортно-імпортних операцій, митні обмеження та
платежі;
 вітчизняний і світовий досвід раціональної організації підприємницької
діяльності в умовах ринкової економіки

Вміти:
 давати критичну оцінки певних теоретичних суджень та практичних
рекомендацій, обирати ті з них, які принесуть позитивні результати у
конкретних економічних умовах;
 адаптувати набуті теоретичні знання у практичну діяльність у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 формувати раціональну стратегію економічної поведінки в сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, визначати цілі та обирати
оптимальні методи їх досягнення
 організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з
різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
 обґрунтовувати управлінські рішення на основі власного досвіду та знань,
думок експертів, провідних спеціалістів та з використанням розрахунковоконструктивних методів
 обирати способи оптимального та оперативного розв’язування проблем у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
 оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній
та біржовій діяльності.
 формувати інформаційне середовище щодо якості і безпечності товарів,
товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельнотехнологічного процесу.
 формувати нові креативні ідеї у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності;
 удосконалювати організацію торгівлі, комерційної та біржової діяльності
здійснювати ефективний менеджмент підприємства;
 прогнозувати динаміку кон’юнктури товарного та біржового ринків у
коротко- та довгостроковому періоді
 оцінювати вплив тенденцій на ресурсних та товарних ринках у світовому і
національному масштабах на функціонування комерційних організацій
 оцінювати підприємницькі, комерційні та інвестиційні ризики і формувати
комплекс заходів щодо їх нейтралізації;

оцінювати ефективність підприємницької, торгівельної та біржової
діяльності та розробляти заходи щодо її підвищення.

порівнювати економічні процеси в різних країнах світу, аналізувати
причини, що призвели до того чи іншого моменту, використовувати досвід
зарубіжних країн у національній економіці

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Суть поняття “економіка”. Економічна теорія як суспільна наука. Етапи і
концепції розвитку науки: меркантилізм, фізіократи, класична політична
економія, марксизм, маржиналізм, неокласицизм, монетаризм, кейнсіанство,
інституціоналізм. Виникнення економічної теорії. Предмет економічної теорії і
еволюція його визначення. Складові економічної теорії. Економіка позитивна і
нормативна. Функції економічної теорії. Методи пізнання економічних явищ і
процесів. Економічні закони і категорії. Місце економічної теорії в системі
економічних наук.
Тема 2. Суспільне виробництво, його чинники
Матеріальне виробництво – основа людського життя. Засоби і предмети
праці. Продуктивні сили і виробничі відносини. Спосіб виробництва. Поділ
праці і її кооперація. Основні фактори виробництва. Функція робітника.
Функція засобів виробництва. Природний фактор виробництва. Потреби
суспільства. Види потреб. Ієрархія потреб. Етапи розвитку потреб. Економічні
інтереси. Державний, грошовий і особистий інтерес. Взаємозв’язок потреб,
виробництва і попиту. Обмеженість ресурсів і їх раціональне використання.
Крива виробничих можливостей. Результати виробництва. Суспільний продукт
та його форми.
Тема 3. Економічна система суспільства і власність
Економічна система і її основні структурні елементи. Історія розвитку
економічних систем. Типи економічних систем. Національні моделі
економічних систем. Еволюція відносин власності. Форми власності в Україні.
Реалізація відносин власності. Трансформація відносин власності.
Роздержавлення і приватизація об’єктів власності. Форми роздержавлення.
Тема 4. Товарне виробництво.Закономірності його розвитку
Натуральне господарство. Поняття товарного виробництва, його
характерні риси та умови виникнення. Просте і розвинуте товарне
виробництво, їх спільні риси і відмінності. Товар та його властивості. Сутність
споживчої вартості і вартості. Характеристика мінової вартості. Двоїстий
характер праці втіленої в товарі. Основна суперечність простого і
капіталістичного товарного виробництва. Закон вартості. Індивідуальні і
суспільні затрати праці. Дія закону вартості в суспільному виробництві.
Тема 5. Гроші та їх функції
Причини виникнення грошей.Форми мінової вартості. Виникнення і суть
грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, нагромадження, засіб
платежу, світові гроші. Види грошей. Вартість та ціна. Масштаб цін. Закони

грошового обігу. Сучасні зміни в грошовому обігу. Грошова система і її
елементи. Валюта і валютний курс. Роль, місце, причини і наслідки долара в
сучасній валютній системі. Інфляція, її сутність. Вплив інфляції на економічні
процеси. Причини інфляції та шляхи її зниження.
Тема 6. Основи ринкової економіки
Поняття ринку та його характерні риси. Місце ринку в відтворювальному
процесі.Функції ринку. Об’єкти і суб’єкти ринку. Види ринку. Необхідність
переходу України до ринкової економіки. Механізм дії ринку. Структура ринку.
Ринок засобів виробництва. Ринок праці. Ринок науково-технічної продукції.
Фінансовий ринок та ринок цінних паперів. Ціна і ціноутворення в ринковій
економіці.Роль і функції цін. Система цін в економіці України. Сутність
економічних законів попиту і пропозиції. Ціна рівноваги та її дотримання.
Конкуренція та її роль в ринковій економіці. Форми конкуренції. Поняття
монополізму та її вплив на економічні процеси.
Тема 7. Ринкова інфраструктура
Поняття та функції ринкової інфраструктури в економіці. Біржі, їх
класифікація, місце і роль в інфраструктурі ринку. Товарні біржі, принципи їх
діяльності. Фондова біржа. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів.
Валютна біржа і її функції. Формування та сучасний стан ринкової
інфраструктури. Банки, їх сутність. Види банківських медитацій. Банківська
система України та її структура. Розвиток ринкових відносин в Україні.
Тема 8. Економічні основи функціонування підприємства.
Підприємництво
Соціально-економічна характеристика підприємства. Види підприємств.
Малі підприємства і їх роль у суспільному виробництві. Закони України “Про
власність” , “Про підприємництво” , “Про підприємства”. Суть і види
підприємництва, особливості розвитку його в Україні.Соціально-економічний
зміст поняття “капітал”. Основний і оборотний капітал. Оборот і кругооборот
капіталу. Виробничі фонди підприємства. Структура виробничих фондів.
Особливості обороту основних фондів. Фізичний і моральний знос основних
фондів. Амортизація. Методи нарахування амортизації.
Тема 9. Ефективність функціонування капіталу
Показники забезпеченості і використання основних фондів. Витрати
виробництва на рівні підприємства. Постійні і змінні витрати. Собівартість
продукції: планова, фактична, технологічна, виробнича і повна. Умови
зниження собівартості. Фактори зниження собівартості продукції. Ефективність
виробництва на рівні держави, господарюючого суб’єкта, працівника. Прибуток
і його функції. Рентабельність виробництва.
Тема 10. Ринкові відносини в аграрному секторі

Сільське господарство як сфера виробництва та особливості галузі. Земля
як головний засіб виробництва. Аграрні відносини. Форми власності на землю.
Земельна рента та її види. Ціна землі. Суб’єкти та об’єкти аграрних відносин.
Агропромисловий комплекс і його функція. Значення, місце і роль окремих
складових АПК. Агропромислова інтеграція, її передумови. Форми
реформування і трансформаційні процеси в аграрному секторі.
Тема 11. Зайнятість та ринок робочої сили. Безробіття
Людські ресурси. Населення. Трудові ресурси. Відтворення трудових
ресурсів. Сукупний працівник. Трудовий потенціал суспільства. Соціальноекономічна суть зайнятості. Повна зайнятість. Раціональна зайнятість. Види і
типи безробіття. Рівень безробіття. Ринок праці та особливості його
функціонування. Суб’єкти ринку праці. Робоча сила як товар. Допомога по
безробіттю. Механізм державного регулювання зайнятості.
Тема 12. Трудові відносини і заробітна плата
Праця і мотивація праці. Ієрархія потреб. Доходи споживчого
призначення. Сутність, види і джерела доходів. Заробітна плата, її форми і
системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Диференціація доходів
населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Доходи від власної ренти.
Доходи підприємця. Розподіл і використання доходів.
Тема 13. Суспільне відтворення і його циклічність
Суть суспільного відтворення і його основні риси. Відтворення
виробничих відносин, природних ресурсів і інформації. Просте і розширене
відтворення. Відтворення валового внутрішнього продукту. Національний
доход, його суть, джерела і методи обчислення. Типи відтворення. Економічне
зростання: сутність, типи і фактори. Види та джерела нагромадження.
Капітальні вкладення і інвестиції. Споживання суспільного продукту.
Циклічність суспільного відтворення. Види циклів. Економічні кризи. К.Маркс,
М. Туган-Барановський, М. Кондратьєв, П. Самуельсон про циклічний характер
економіки.
Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства. Державний
бюджет
Суть і функції фінансів. Об’єктивна необхідність фінансів. Види фінансів.
Фінансова система суспільства та її структура. Державний бюджет і його
функції. Доходи та витрати державного бюджету. Дефіцит державного
бюджету та причини його виникнення. Податки і їх класифікація. Крива
Лаффера. Податкова система. Кредит і його необхідність. Принципи кредиту.
Форми і функції кредиту. Кредитна система. Банківські установи. Функції
центрального і комерційних банків. Активні і пасивні операції. Розрахунковокасові операції і банківські послуги.

Тема 15. Держава в ринковій економіці
Державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій
держави. Еволюція державного регулювання економіки. Необхідність
втручання держави в економіку. Функції держави. Основні типи економічних
систем. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки. Форми і методи
державного регулювання економіки. Моделі державного регулювання ринкової
економіки. Сутність перехідної економіки. Трансформаційні процеси в Україні.
Сучасна економічна політика України.
Тема 16. Система міжнародних економічних відносин
Поняття світового господарства, еволюція його розвитку. Міжнародний
поділ праці і його форми. Інтернаціоналізація економіки. Етапи розвитку
світового господарства та його структура. Форми економічних відносин. Вивіз
капіталу. Міжнародний ринок капіталу. Всесвітній ринок товарів і послуг.
Сутність і причини розвитку міграції робочої сили. Міжнародні валютні
відносини. Умови формування конвертованості валюти. Міжнародна валютна
система і її функціонування. Торгівельний і платіжний баланс країни.
Міжнародні економічні організації.
Тема 17. Глобалізація світогосподарських зв’язків. Міжнародна
економічна інтеграція
Суть глобалізації. Причини і сутність виникнення глобальних проблем.
Класифікація глобальних проблем. Рівні глобалізації. Небезпека глобальних
проблем. Необхідність міжнародного співробітництва у планетарному
масштабі. Джерела подолання глобальних проблем. Створення механізмів та
структур для регулювання глобальних проблем. Шляхи розв’язки глобальних
проблем. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України. Інтеграція
України в світову економічну систему. Національно-економічні інтереси –
умова національної економічної політики.
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 1
Підприємництво як вид економічної діяльності
Поняття і зміст підприємництва. Соціально-політичні і економічні
аспекти підприємництва. Види і моделі підприємництва. Аграрне
підприємництво.
Зародження підприємництва, перші наукові визначення, Р. Кантільйон
про підприємництво, сучасне тлумачення підприємництва, основні принципи
здійснення підприємництва, обов’язкові умови розвитку підприємництва, роль
та функції підприємництва, підприємництво як наука і навчальна дисципліна,
нові наукові школи
у підприємництві, моделі підприємництва, види

підприємництва і їх суть, підприємництво і право, інші учасники
господарського життя, неприбуткова діяльність і громадські організації,
суспільне значення підприємництва, аграрне підприємництво, співвідношення
між термінами “бізнес” і “підприємництво”, підприємець та менеджер,
суб’єктивні та об’єктивні вимоги до підприємців, Й. Шумпетер про особу
підприємця, підприємницька мотивація та її природа, мотивація споживачів.
Тема 2
Державне регулювання підприємницької діяльності.
Зміст та напрямки регулювання підприємництва. Державне регулювання
підприємництва. Дерегуляція. Регуляторна політика Недержавна підтримка
підприємництва. Історичні аспекти підприємництва в Україні та Європі.
Держава і підприємництво, необхідність та основні засоби державного
регулювання підприємництвом, регуляторна політика, Державна програма
підтримки підприємництва, її зміст та завдання і пріоритетні напрямки,
історичні аспекти підприємництва в Україні та Європі.
Тема 3
Економічні та правові засади і принципи підприємництва
Правове регулювання підприємницької діяльності. Сфера обмежень
підприємництва. Складові підприємництва. Стиль ведення бізнесу.
Організаційно-економічні аспекти підприємництва. .
Правове забезпечення підприємництва, законодавча база підприємництва
та агробізнесу, Основні закони та їх значення, інші нормативно-правові
документи, найважливіші положення Законів: Про підприємства в Україні та
Про
підприємництво,
господарська
самостійність
підприємств
та
антимонопольні обмеження, обмеження підприємницької діяльності, завдання і
практика ліцензування, порядок видачі ліцензій, цілі і завдання
підприємництва, економічне забезпечення підприємництва і його суть,
продукти підприємництва і їх класифікація та життєвий цикл, прибуток у
підприємництві, часовий розвиток підприємництва, конкурентне змагання та
його вплив на підприємництво, сучасні проблеми підприємництва в Україні.
Тема 4
Тактика і стратегія підприємництва. Забезпечення безпеки
підприємництва.
Санація підприємницької діяльності. Консалтинг і бізнесі. Мета, місія та
цілі підприємництва. Тактика підприємництва. Безпека підприємництва.
Тактика і стратегія підприємництва та їх різновиди, мета і місія
підприємства, основні консалтингові послуги, консалтинговий проект, природа
підприємницьких ризиків, основні види та причини економічних ризиків,
особисті ризики, зони ризику, економічні кризи підприємств та їх причини,
сценарії та природа економічних криз, внутрішні і зовнішні причини
економічної кризи, передумови та способи виходу з кризи,
кризи не
економічного характеру, економічна безпека підприємництва і способи її
забезпечення, джерела загроз безпеці підприємництва, інформаційна безпека,
процедура і зміст санації, санаційний план і його структура, потенціал

підприємства і способи його визначення.
Тема 5
Організаційно-економічні засади підприємництва.
Підприємництво і підприємство. Життєвий цикл підприємства та бізнесу.
Технологія відкриття власної справи. Стартова фаза підприємства.
Організаційно-підготовчі заходи. Ліквідація підприємницьких структур.
Інкубація підприємств. Бізнес-центри. Бізнес-інкубатори. BCG-матриця в
аналізі підприємницва.
Життєвий цикл підприємництва, етапи розвитку підприємницьких
структур та їх характеристика, схема еволюції підприємства, BCG - матриця та
її характеристика і призначення, підприємницьке середовище і його структура,
організаційно-підготовчі заходи та їх зміст, способи вироблення та методи
пошуку підприємницької ідеї, метод “мозкової атаки” та його суть,
підприємницьке мислення, оцінка підприємницької ідеї, підбір складових
підприємництва.
Тема 6
Підприємницькі плани та проекти
Загальні засади планування підприємницької діяльності. Планування в
агробізнесі. Види підприємницьких проектів. Бізнес-плани та їх різновиди.
Специфічні бізнес-плани. Комп’ютерні програми у бізнес-плануванні.
Роль планування у підприємницькій діяльності, планування і прийняття
рішень, суть та принципи підприємницького планування, стратегічне та
оперативне планування, загальні, деталізовані та функціональні плани,
оперативні плани, процедура оперативного планування, основні види
підприємницьких планів,,
методика складання загального плану, мета,
завдання і методика складання бізнес-плану, класифікація бізнес-планів,
SWOT-аналіз та його роль у плануванні, фінансове планування у
підприємництві, методика розрахунку основних показників діяльності та обсягу
беззбитковості, роль інформації та інформаційних технологій у
підприємницькому плануванні.
Тема 7
Організаційні форми підприємництва
Основні організаційні форми підприємництва. Підприємництво із
створенням та без створення юридичної особи. Приватні підприємства.
Господарські товариства. Державні, комунальні та колективні підприємства.
Кооперативи. Об’єднання підприємств.
Форми здійснення підприємництва, підприємництво із створенням та без
створення юридичної особи, інші учасники господарського і суспільного життя,
підприємства та їх характеристика, чинники вибору організаційно-правової
форми підприємництва, типи власності підприємств, класифікація видів
підприємств, основні види підприємств, їх переваги та недоліки, господарські
товариства та їх різновидності, спільне підприємництво, особливості створення
та функціонування селянських (фермерських) господарств, господарські

товариства
організації,
об’єднання
об’єднання
переваги.

та їх характеристика, корпоративні підприємства та засади їх
акції та їх різновиди, сучасні форми віртуального підприємництва,
підприємницьких структур та їх характеристика, сучасні форми
підприємств: холдинги, франчайз, конгломерати, їх засади та

Тема 8
Державна реєстрація підприємницької діяльності.
Засади та алгоритм державної реєстрації.. Особливості реєстрації окремих
видів підприємств. Реєстрація підприємницької діяльності без створення
юридичної особи. Промисли та їх реєстрація (патентування). Неприбуткові та
громадські організації та засади їх реєстрації. Ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності.
Розробка установчих документів, статут та його структура, установчий
договір та його положення, державна реєстрація підприємництва та вимоги до
реєстраційних документів, скасування реєстрації, перереєстрація, ліквідація
підприємства, після реєстраційне оформлення підприємництва, порядок
виготовлення печатки, порядок відкриття рахунків, статутний фонд та його
формування, реорганізація підприємств, банкрутство та алгоритм його
здійснення.
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
Тема 1. Предмет, методи і система підприємницького права
Поняття, предмет та ознаки підприємницького права. Методи та
система підприємницького права. Публічне та приватне підприємницьке
право. Джерела підприємницького права. Зміст та ознаки підприємницької
діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Види підприємницької
діяльності..
Тема 2. Підприємницьке законодавство.
Конституція України про право на зайняття підприємницькою діяльністю.
Закони України – основне джерело підприємницького права.
Завдання і структура Господарського кодексу України.
Місце указів Президента України серед джерел підприємницького права.
Роль постанов Кабінету Міністрів України як джерела підприємницького
права. Інші джерела підприємницького права.
Тема 3 Суб’єкти підприємницької діяльності.
Загальні положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності. Порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб
підприємців. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Установчі документи юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Ліцензування господарської діяльності: поняття, ознаки та порядок .

Переоформлення та анулювання ліцензії. Патентування підприємницької
діяльності.
Тема 4 Припинення підприємницької діяльності. громадян та
юридичних осіб.
Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання. Реорганізація
суб'єктів підприємницької діяльності. Зупинення діяльності підприємців.
Ліквідаційний процес.
Поняття та характеристика процедури банкрутства. Сторони та учасники
процедури банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Правові
засоби запобігання банкрутству суб'єктів господарювання. Ліквідаційне
провадження у справі банкрутства. Припинення провадження у справах про
банкрутство. Державна реєстрація припинення діяльності суб'єктів
господарювання.
Тема 5. Договори у підприємницькій діяльності.
Загальні положення про договори. Система підприємницьких договорів.
Виконання підприємницьких договорів. Реєстрація договорів. Договір про
сумісну діяльність. Договір оренди майна. Договори про виконання робіт та
надання послуг. Договори про передачу майна у власність / користування.
Тема 6. Правове регулювання ринку фінансових послуг.
Поняття, ознаки та види фінансових послуг. Поняття фінансової
установи та умови її створення та діяльності. Державне регулювання ринку
фінансових послуг. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.
Штрафні санкції та порядок їх застосування за правопорушення, вчинені на
ринках фінансових послуг. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг.
Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність. Приватне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Публічно
правове
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вирішення спорів по
зовнішньоекономічним контрактам.
Тема 8. Монополізм та конкуренція у підприємницькому праві.
Поняття
та
значення
правового
регулювання
захисту
від
недобросовісної конкуренції та обмеження монополістичної діяльності.
Антимонопольний комітет та його компетенція. Монопольне становище та
порядок його визначення. Поняття та види дій, що визнаються
антиконкурентними.
Неправомірне
використання
ділової
репутації.
Організаційно-правові методи боротьби з порушенням законодавства про

захист економічної конкуренції. Відповідальність за порушення про захист
економічної конкуренції.
Тема 9. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.
Поняття контролю, його сутність та форми. Види та значення контролю
за господарською діяльністю. Повноваження державних органів при
здійснені господарського контролю. Захист прав суб’єктів господарювання
при порушення порядку здійснення господарського контролю.
Тема 10. Відповідальність у підприємницькому праві.
Поняття та ознаки відповідальності. Функції відповідальності. Підстави
притягнення до відповідальності. Прострочення боржника. Прострочення
кредитора. Форми відповідальності.
Відшкодування збитків
як
вид
господарсько-правової відповідальності:
поняття,
сфера застосування,
порядок реалізації. Штрафні санкції. Неустойка, пеня. Види, підстави та
порядок
застосування
оперативно-господарських
санкцій.
Поняття
адміністративно-господарських санкцій, їх види. Строки застосування
адміністративно-господарських санкцій.
ТОВАРОЗНАВСТВО
Тема 1. Вступ до товарознавства
Поняття товарознавства. Товарознавство як наукова дисципліна.
Дослідження поточного асортименту товарів. Взаємозв’язок товарознавства з
іншими науками. Предмет товарознавства. Виникнення товарознавства. Етапи
розвитку товарознавства.Роль, значення та мета товарознавства у вирішенні
соціально-економічних завдань в сучасних ринкових умовах. Матеріальне,
інтелектуальне і духовне виробництво. Товарне виробництво та його ознаки.
Визначення, мета й завдання товарознавства. Розділи товарознавства
споживчих товарів. Принципи товарознавства
Тема 2. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів
Поняття про потреби. Класифікація і характеристика потреб за
походженням, сферою життєдіяльності, об’єктом спрямованості. Типологія
споживачів, сегментація ринку товарів і позиціонування товару на ринку.
Класифікація вимог до товару. Утилітарні вимоги до товарів, їх характеристика.
Соціальні та естетичні вимоги до товарів. Вимоги до надійності товарів
Тема 3. Споживні властивості непродовольчих товарів
Характеристика властивостей непродовольчих товарів. Особливості
формування натуральних властивостей товарів і їх характеристика. Кількісна
характеристика товарів. Фізичні властивості товарів. Властивості, що
характеризують надійність товару. Ергономічні властивості: характеристика
показників, значення для окремих груп товарів. Естетичні властивості:
характеристика показників, роль у задоволенні соціальних потреб людини.

Зростання ролі безпеки у сучасних умовахрозвитку суспільства. Екологічні
властивості.
Тема 4. Споживні властивості продовольчих товарів
Характеристика властивостей продовольчих товарів. Хімічний склад та
структура харчових продуктів. Споживні властивості товарів. Загальна
характеристика споживних властивостей товарів. Функціональні властивості,
основні та допоміжні функції товарів. Властивості, що характеризують
надійність товару. Естетичні властивості: характеристика показників, роль у
задоволенні соціальних потреб людини. Властивості безпеки споживання.
Зростання ролі безпеки споживання у сучасних умовахрозвитку суспільства.
Тема 5. Якість товарів
Сутність поняття «якість товару». Зміст і методи оцінювання рівня якості
продукції.
Доброякісність
та
недоброякісність
товарів.
Конкурентоспроможність товарів, її сутність та методи розрахунку
Тема: 6. Характеристика товарного асортименту та номенклатури
Види та характеристики асортименту товару. Особливості товарної
номенклатури. Основні показники асортименту товару. Управління
асортиментом товару підприємства. Фактори формування асортиментом
товарів підприємства.
Тема: 7. Зберігання товарів під час товароруху
Теоретичні основи зберігання товарів у сфері обігу. Наукові принципи
зберігання. Режими зберігання товарів. Зберігання товарів під час товароруху
Тема: 8. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
Сутність та основні категорії стандартизації.Види стандартів в Україні
Сертифікація та її види. Міжнародні організації по стандартизація та знаки
відповідності продукції.
Тема: 9. Засоби товарної інформації
Інформація про товар: визначення, функції та класифікація. Засоби
товарної інформації. Маркувальна інформація товарів. Інформаційні знаки.
Експлуатаційно-супроводжувальна інформація. Товаро-супровідні документи.
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ
Тема 1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств
Об'єктивність постановки проблеми підприємницького ризику, його
суть. Поняття «визначеність», «ризик», «невизначеність», їх якісні відмінності.
Прийняття управлінських рішень в умовах визначеності, ризику й

невизначеності. Ситуації, пов'язані з ризиком. Поняття «підприємницький
ризик», «об'єкт» і «суб'єкт» ризику. Об'єктивні й суб'єктивні джерела
виникнення ризику. Аналіз ситуацій виникнення ризиків. Причини виникнення
максимального ризику. Політика управління ризиком, її роль у
цілеспрямованому розвитку підприємства (фірми). Визначення стратегії ризику,
оцінка ризику - основні напрямки політики управління ризиком. Принципи
управління ризиком.
Тема 2. Сутність і класифікація підприємницьких ризиків
Ризики у виробничій діяльності. Фінансові ризики. Банківські ризики.
Класифікація ризиків за: рівнем економічного управління; тривалості впливу
ризику; сфері діяльності виробника; характеру прояву; систематичності впливу.
Аналіз спектра ризиків, що впливають на діяльність виробників. Зовнішні й
внутрішні ризики виробників. Категорії страхового, валютного й ризику
форсмажорних обставин. Внутрішні економічні ризики як відбиття діяльності
господарюючих суб'єктів. Поняття систематичних ризиків: ризик інфляції,
зміни процентних ставок. Сутність несистематичних ризиків: галузевий і
фінансовий ризики. Історія виникнення теорій ризику.
Тема 3. Теорія прийняття рішень в умовах ризику
Вибір в умовах ризику. Ризик у загальній статистичній теорії прийняття
рішень. Фактори, що впливають на величину ризику при прийнятті рішень.
Поводження суб'єкта господарювання залежно від його схильності до ризику.
Локальна й глобальна відмова від ризику. Відмова від ризику за розміром його
наслідків.
Тема 4. Методи оцінки підприємницьких ризиків, класифікація
вимірів ризику
Різноманітність методів виміру ризику. Класифікація методів: загальні й
спеціальні; кількісні і якісні. Загальні методи виміру підприємницького ризику.
Класифікація областей ризику. Поняття й формування областей ризику.
Зменшення ризику за рахунок вивчення механізму формування прибутку.
Диверсифікованість ризику по стадіях життєвого циклу.
Тема 5. Система кількісних оцінок підприємницького ризику
Кількісна оцінка як основа для використання статистичних методів
виміру підприємницького ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику
в спектрі економічних проблем. Основні категорії ризику. Рівень ризику й
ризик часу. Відносні оцінки ризику: премія за ризик, мінливість очікуваних
результатів. Імовірність настання події – основа кількісної оцінки ризику.
Об'єктивна й суб'єктивна ймовірності. Критерії вибору ступеня ризику.
Тема 6. Експертні оцінки виміру ризику
Характеристика експертних процедур. Загальна схема експертизи.
Підготовка експертизи. Методи обробки експертної інформації: статистичні
методи, алгебраїчні методи тощо. Оцінка погодженості думок експертів.

Тема 7. Ризик і теорія ігор
Основні поняття ігор. Ціль гри. Класифікації ігор. Рівноважна стратегія
й ризикова стратегія. Ризик в іграх природи й в іграх проти гравця. Критерії
прийняття оптимальних рішень. Вибір оптимальної стратегії розвитку фірми в
умовах ризику й невизначеності.
Тема 8. Ризик на фінансовому ринку
Сучасна фінансова теорія й ринок капітальних активів. Співвідношення
ризику й доходу. Оцінка віддачі від вкладених коштів. Розрахунок очікуваних
доходів в умовах ризику й невизначеності. Коефіцієнт варіації як критерій
вкладення грошей в інвестиційний проект. Статистична модель вибору
портфеля інвестора. Ризик портфеля. Ефект диверсифікованості портфеля. Міра
чутливості цінних паперів до ринку. Визначення необхідної норми
прибутковості проекту. Визначення ризику з використанням ліній надійності
ринку. Ринок і загальна рівновага. Методи визначення доцільності інвестицій з
урахуванням ризику: метод еквівалента впевненості; аналіз чутливості
реагування.
Тема 9. Методи зниження ризику в різних сферах діяльності
виробників
Способи й принципи зниження ризику: запобігання ризику, утримання
ризику, передача й зниження ступеня ризику. Методи зниження ризику на
сучасному фінансовому ринку. Фінансові ф'ючерси й опціони. Хеджування
контрактів і опціонів. Управління валютними ризиками. Методи зниження
валютного ризику. Методи зниження банківського ризику. Страхування
операцій із цінними паперами.
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Тема 1. Поняття, предмет, методи та джерела господарського права
Поняття господарського права як галузі права. Предмет регулювання
господарського права. Поняття господарської діяльності, її види
(підприємницька та некомерційна). Законодавче визначення господарської
діяльності. Методи господарського права: поняття, види. Система курсу
господарського права: загальна та особлива частина.
Наука господарського права: її предмет та система. Основні правові
категорії і поняття господарського права.
Принципи господарського права та їх значення для регулювання
господарської діяльності.
Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин. Критерії
класифікації і види правовідносин у сфері господарювання. Речові та
зобов'язальні правовідносини.
Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин. Критерії
класифікації і види правовідносин в сфері господарювання. Господарськоуправлінські та оперативні правовідносини. Підстави
виникнення
господарських правовідносин.

Тема 2. Суб’єкти господарського права
Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Критерії класифікації і види
суб'єктів господарювання. Колективні і індивідуальні суб'єкти господарювання.
Організаційні та договірні суб'єкти господарювання. Суб'єкти приватного та
публічного права в господарській діяльності.
Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського права.
Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання.
Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для
державної реєстрації.
Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Добровільне та
примусове припинення діяльності.
Ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання. Підстави і порядок
проведення ліквідації. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації.
Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів
підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного
боржника: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація
(відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.
Особливості правового статусу громадянина - підприємця.
Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів
господарювання.
Тема 3. Правове становище підприємств
Поняття та ознаки підприємства.Види та організаційно-правові форми
підприємств.Правове становище державних підприємств. Правове становище
комунального унітарного підприємства. Правове становище підприємств
колективної власності.Правове становище приватних та інших підприємств.
Правове становище об’єднань підприємств.
Тема 4. Правовий статус господарських товариств
Поняття і правові основи діяльності господарських товариств. Особливості
правового статусу акціонерного товариства. Правове становище товариства з
обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
Особливості правового становища повного товариства. Правове становище
командитного товариства.
Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Майно у сфері
господарювання. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права.
Участь держави, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування в господарській діяльності. Мета і принципи державного
впливу на економіку.
Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми
недобросовісної конкуренції.
Державне регулювання ринку цінних паперів. Поняття цінних паперів. їх
види, нормативно-правова основа. Правові форми податкового впливу на
господарську діяльність. Поняття, зміст, мета та принципи податкового впливу

на господарську діяльність. Види засобів податкового впливу. Відповідальність
за податкові правопорушення.
Тема 6. Правові засади приватизації державного та комунального майна
Поняття, мета, принципи приватизації. Законодавствопро приватизацію.
Об’єкти та суб’єкти приватизації. Приватизаційний процес та способи
приватизації.Договірні відносини приватизації.Приватизація державних і
комунальних підприємств.
Поняття приватизації та відмежування від подібних понять
(демонополізація, націоналізація, конфіскація, комерціалізація). Система
нормативно-правових актів, що регулюють приватизаційні процеси. Система
органів держави, що здійснюють приватизацію, їх компетенція. Суб'єкти
приватизації: державні органи приватизації, покупці (їх представники),
посередники. Об'єкти приватизації та їх класифікація. Об'єкти, що не
підлягають приватизації. Способи приватизації: аукціон, конкурс, викуп тощо,
оформлення угод по приватизації.
Тема 7. Загальні положення щодо господарських зобов’язань
Поняття та види господарських зобов’язань.Виконання господарських
зобов’язань.Забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання
господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських зобов'язань
за рішенням суду.
Тема 8. Господарські договори
Поняття, ознаки та функції господарського договору.Види господарських
договорів.Порядок
укладення,
зміни
та
розірвання
господарських
договорів.Зміст і форма господарського договору.
Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні
умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.
Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання
господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і
типових договорів. Особливості укладання господарських договорів за
державним замовленням. Особливості укладання господарських договорів на
біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання господарських договорів за
рішенням суду. Укладання організаційно-господарських договорів.
Загальні правила виконання господарських договорів. Передача
(делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Місце виконання
господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення
виконання господарських зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення
виконання господарських зобов'язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії
виконання зобов'язань.
Страхування
підприємницьких
ризиків,
фінансових
ризиків.
Перестрахування.
Тема 9. Відповідальність у господарських правовідносинах

Поняття, ознаки, принципи та функції відповідальностів господарському
праві. Підстави та межі господарської відповідальності.Види та форми
відповідальності.
Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативногосподарські санкції, адміністративно-господарські санкції) і відповідальності
(часткова, солідарна, регресна та субсидіарна; повна, обмежена та підвищена).
Підстави відповідальності. Межі господарсько-правової відповідальності.
Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.
Відповідальність
суб'єктів
господарювання
за
порушення
антимонопольно-конкурентного законодавства.
Тема 10. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності
Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види: внутрішня торгівля
та зовнішня торгівля. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності:
матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова
торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в
оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні
торговельної діяльності; інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації
товарів (послуг) у сфері обігу. Договори, що укладаються при господарськоторговельній діяльності: договір поставки, контрактації сільськогосподарської
продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу
тощо.
Правове
регулювання
матеріально-технічного
постачання
та
збуту.Контрактація сільськогосподарської продукції.Інші види господарськоторговельної діяльності.
Тема 11. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері
господарювання
Поняття договору оренди. Об’єкти оренди.Сторони договору оренди та
порядок його укладення.Умови договору оренди.Припинення договору
оренди.Правове регулювання лізингових операцій в Україні.
Тема 12. Правове регулювання банківської діяльності
Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх
види.Поняття та види кредиту. Кредитний договір.Порядок відкриття рахунків
у банках.Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
Критерії поділу кредитів на види ( за строками користування; способом
забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками погашення;
іншими умовами надання, користування або погашення.) Поняття та форма
кредитного договору. Істотні умови кредитного договору.
Види рахунків (вкладний та поточний). Порядок та форми розрахунків в
господарському обороті.
Форми регулювання банківської діяльності.

Тема 13. Правове регулювання інноваційної та страхової діяльності
Правове регулювання інноваційної діяльності.
Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.
Договір страхування: поняття, види та істотні умови. Правове становище
учасників страхової діяльності. Державний нагляд за страховою діяльністю
Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.Державне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Поняття, зміст, види та облік
зовнішньоекономічних договорів.Захист прав і законних інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про
зовнішньоекономічну діяльність. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Види
зовнішньоекономічної
діяльності.
Державне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Ліцензування
і
квотування
зовнішньоекономічних операцій.
Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: суб'єкти,
порядок відкриття.
Тема 15. Правовий режим інвестування в Україні
Правове регулювання інвестиційної діяльності.Поняття та види іноземних
інвестицій.Гарантії і компенсації іноземним інвесторам. Правове регулювання
комерційної концесії.
Державна реєстрація іноземних інвестицій.
Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що
здійснюються за окремими договорами (контрактами): концесійні договори,
договори (контракти) про інвестиційну діяльність. Гарантії та компенсації
іноземним інвесторам.
Тема 16. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних
Поняття
та
види
спеціальних
(вільних)
економічних
зон
(зовнішньоторговельні зони, комплексні виробничі зони, науково-технічні
зони, туристично-рекреаційні зони, банківсько-страхові зони, зони
прикордонної торгівлі; інтеграційні та анклавні; внутрішні та зовнішні.).
Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони. Органи
управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної)
економічної зони. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та
місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними)
економічними зонами.
Інші види спеціальних режимів господарської діяльності: виключна
(морська) економічна зона України; здійснення господарської діяльності на
державному кордоні України; здійснення господарської діяльності в санітарнозахисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо
охороняються; спеціальний режим господарювання в окремих галузях

народного господарства; здійснення господарської діяльності на території
пріоритетного розвитку.
ОРГАНІЗАЦЯ ТОРГІВЛІ ТА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Теоретичні засади організації торгівлі
Характеристика основних категорій теорії організації. Організація
торгівлі як галузь знань. Зміст організації торгівлі. Характерні такі ознаки
категорії «система». Синергетика та організація торгівлі. Предмет вивчення
синергетики. Синергічний ефект. Закони організації. Сутність закону
самозбереження. Основні принципи організації в торгівлі.
Тема 2. Організаційні моделі в системі торгівлі
Загальна характеристика торгівлі як системи. Особливість сучасного
розвитку внутрішньої торгівлі. Види суб'єктів торговельної діяльності.
Співробітництво і взаємодія між підсистемами. Об'єкти дрібнороздрібної
торгівлі. Організаційні моделі в роздрібній торгівлі. Організаційні структури
оптових підприємств.
Тема 3. Організація оптової торгівлі
Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової
торговельної діяльності. Економічна сутність оптової торгівлі. Торгівля
продовольчими і непродовольчими товарами. Структура та інфраструктура
оптової торгівлі. Функції оптової торгівлі.
Види оптових підприємств та їх класифікація. Поняття оптової партії
товару. Структура і побудова апарату оптового підприємства. Складське
господарство оптового підприємства. Розміщення та оптимальні розміри
оптових підприємств.
Тема 4. Організаційна побудова і розвиток роздрібної торговельної
мережі
Суть, принципи і завдання організації роздрібної мережі.
Характеристика основних видів, типів і форматів роздрібних торговців.
Концентрація і спеціалізація роздрібної мережі. Територіальне розміщення
роздрібної мережі. Ефективність функціонування роздрібної мережі.
Тема 5. Особливості організації роботи роздрібних торгівельних
підприємств
Дизайн та імідж магазину. Розміщування і викладання товарів.
Ефективність використання торгових площ магазинів.

Тема 6. Формування асортименту та управління ним у магазині
Завдання і методи вивчення попиту населення на роздрібних
підприємствах. Спеціалізація підприємств і планування товарного асортименту.
Формування асортименту товарів у магазинах.
Тема 7. Організація продажу товарів у магазинах
Класифікація форм і методів роздрібного продажу товарів. Магазинні
методи продажу товарів: зміст, організація, ефективність. Психологічні аспекти
процесу продажу товарів. Дослідження поведінки покупців. Методи активізації
продажу товарів.
Тема 8. Особливості мерчандайзингу
Зміст та завдання мерчандайзингу. Комплекс мерчандайзингу як
загальний процес управління продажем товарів. Методологічні основи
впровадження технологій мерчандайзингу. Рекламно-інформаційна робота в
магазині як елемент мерчандайзингу. Управління комплексом мерчандайзингу.
Тема 9. Позамагазинні форми продажу товарів
Організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі.
Організація пересувної торгівлі. Ярмарково-базарна торгівля. Нові форми
позамагазинного продажу товарів.
КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема 1
Поняття, зміст та цілі комерційної діяльності
Сутність комерційної діяльності. Складові комеційної діяльності. Принципи та
цілі комерційної діяльності. Торгівля як сфера комерційної діяльності Чинники
розвитку комерційної діяльності. Види і класифікація суб’єктів комерційної
діяльності. Субєкти сфери оптової торгівлі. Субєкти сфери роздрібної торгівлі.
Товар як об’єкт комерційної діяльності. Послуги і вимоги до них. Основні
вимоги до об’єктів комерційної діяльності
Тема 2
Організаційно-економічні засади здійснення комерційної діяльності
Комерційні служби підприємства. Загальні функції комерційних служб.
Функції відділу транспорту і митних операцій. Функції відділу
маркетингу і цін. Функції відділу реклами. Комерційна інформація.
Способи захисту комерційної інформації. Торгова марка і товарний знак.
Функції товарних знаків. Вимоги до товарних знаків Стандартизація та
сертифікація товарів. Обовязкова сертифікація товарів. Добровільна
сертифікація товарів. Стандарти якості продукції. Штрихове кодування
товарів, робіт і послуг.
Тема 3

Правове регулювання комерційних взаємозв’язків між суб’єктами ринку
Господарський договір як документ, що регламентує господарські
зв'язки. Види договорів. Структура та порядок укладання договорів.
Реалізація договірних зобов’язань. Загальні норми ведення комерційних
переговорів. Підготовка до комерційних переговорів. Порядок ведення
переговорів. Оформлення результатів комерційних переговорів
Контроль за виконанням договірних зобов’язань. Відповідальність
за невиконання умов договору. Комерційні спори та порядок їх
розв’язання.
Тема 4
Організація закупівельної діяльності підприємств.
Зміст комерційної роботи з постачальниками та її юридичне оформлення.
Критерії вибору постачальників. Організація закупівель сільськогосподарської
техніки. Закупівлі товарів на ярмарках, виставках, аукціонах, міжнародних
торгах (тендерах), біржах. Закупівля сільськогосподарської продукції у
населення для переробки.
Тема 5
Збутова комерційна діяльність підприємства: загальні питання
Особливості збутової діяльності та її нормативно-правове забезпечення.
Поняття асортиментної політики, асортименту та торговельної
номенклатури товарів. Попит на продукцію, його вивчення і
прогнозування. Розробка каналів збуту та пошук потенційних клієнтів .
Планування збуту. Поняття і суть процесу товаропросування. Принципи і
методи оптимізації товаропросування. . Суть і завдання раціональної організації
товаропостачання
торговельної
мережі.
Вимоги
до
організації
товаропостачання торговельної мережі. Ефективні форми і методи
товаропостачання. Управління товаропостачанням торговельної мережі. Форми
і порядок розрахунків підприємства з контрагентами.
Тема 6
Організація оптового продажу товарів і послуг
Суть та форми оптового продажу товарів. Оперативне планування оптових
закупівель товарів. Суть, переваги і умови організації закупівель товарів на
основі прямих зв’язків. Оптові закупівлі товарів на основі товарообмінних
операцій. Принципи і методи керування асортиментом товарів в оптовій
торгівлі. Закупiвля товарів на аукціонах. Поняття і значення міжнародних
торгів (тендерів) Процедура пiдготовки та проведення тендерів. Оптові ринки
сільськогосподарської продукції
та особливості їх функціонування.
Біржова торгівля як форма організації оптового ринку. Агр арна біржа
Тема 7
Організація роздрібного продажу товарів
Особливості комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.
Форми організації роздрібного продажу товарів. Методи роздрібного
продажу товарів і умови їх застосування. Методологічні підходи до

формування асортименту товарів у магазинах. Регулювання і контроль
асортименту товарів у торговельній мережі. Методи активізації продажу
товарів. Організація рекламно-інформаційної діяльності. Продаж товарів у
кредит. Продаж товарів на аукціонах. Сервісне обслуговування як спосіб
конкурентної боротьби за покупця. Організація сервісного обслуговування.
Стандарти обслуговування.
Тема 8
Комерційна діяльність підприємств на різних ринках
Комерційна діяльність підприємств на фінансовому ринку. Комерційна
діяльність підприємств на ринку орендних і лізингових послуг. Діяльність
сільськогосподарських підприємств по наданню сервісних послуг суб’єктам
господарювання.
Тема 9
Експортно-імпортні операції в комерційній діяльності підприємств
Організація експортно-імпортних операцій. Реєстрація учасників
зовнішньоекономічної
діяльності.
Процедури
експортної
діяльності
підприємств. Організаційне, інформаційне та правове забезпечення комерційної
діяльності на зовнішньому ринку. Практичне регулювання ввізних приписів ЄС
Правила ІНКОТЕРМС, та їх роль в регулюванні відносин між продавцями та
покупцями на світовому ринку. Організація взаємовідносин з митними
органами. Порядок митного оформлення продовольчих товарів. Митні режими.
Торгово-промислова палата. Роль торгово-промислової палати у забезпечення
зовнішньоекономічної
діяльності
сільськогосподарських
підприємств.
Підготовка підприємства до експортної діяльності
Тема 10
Ризики та ефективність комерційної діяльності
Суть і зміст комерційного ризику. Аналіз і оцінка комерційного ризику
Зниження ризиків. Роль комерційної служби у виявленні, оцінці і зниженні
ступеня ризику. Особливості оцінки ефективності комерційної діяльності
підприємств. Показники ефективності комерційної діяльності. Шляхи
підвищення комерційної діяльності підприємств сфери виробництва і торгівлі.

Питання
на комплексний кваліфікаційний іспит для студентів
ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Економічна теорія
1. Визначте основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
2. Охарактеризуйте суперечність між необмеженими потребами людства та
обмеженістю економічних ресурсів.
3. Які відмінності між економічною теорією і політичною економією?
4. Розкрийте основний зміст економічної течії меркантилізму.
5. Які функції виконує економічна теорія як наука?
6. Розкрийте основний зміст економічної течії маржиналізму.
7. Розкрийте основний зміст економічної течії монетаризму.
8. Розкрийте основний зміст економічної течії кейнсіанства.
9. Розкрийте основний зміст економічної течії інституціоналізму.
10.Дайте визначення суті економічного закону. Назвіть основні об’єктивні
економічні закони і їх зміст.
11.Охарактеризуйте місце економічної теорії у системі економічних наук.
12.Дайте визначення і охарактеризуйте
відмінності між матеріальним і
нематеріальним виробництвом.
13.Назвіть основні чинники виробництва і розкрийте їхній взаємозв’язок.
14.Поясніть суть кривої виробничих можливостей.
15.Що таке економічні інтереси, яка їх роль у соціально-економічному розвитку?
16.Що таке суспільний продукт і його структура?
17.У чому полягає сутність моделі: виробництво – обмін – споживання?
18.Які є типи суспільного відтворення?
19.У чому полягають сутність і функції закону вартості?
20.У чому полягає сутність економічної системи? Як визначає її економічна
наука?
21.Назвіть основні типи економічних систем і їх структурні елементи.
22.Розкрийте сутність ринкової економічної системи.
23.Який зміст командно-адміністративної системи?
24.Охарактеризуйте основні засади ринкової економіки.
25.Охарактеризуйте зміст змішаної економічної системи.
26.Розкрийте суть поняття і роль власності у системі економічних відносин.
Опишіть основні форми власності.
27.Дайте характеристику умов виникнення та етапів розвитку товарного
виробництва.
28.Дайте визначення категорії «товар» та охарактеризуйте основні властивості
товару.
29.Назвіть основні причини виникнення грошей.
30.Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей.
31.У чому полягає суть грошей?
32.Розкрийте суть основних функцій грошей.
33.Які є типи грошових систем?
34.Які особливості паперових і кредитних грошей?
35.Розкрийте суть закону грошового обігу.

36.Розкажіть, що таке «валюта».
37.Що таке “споживчий кошик” і як його розраховують?
38.Що таке ринок як саморегулюючий економічний механізм і за яких умов він
виникає?
39.Назвіть основні функції ринку і розкрийте їх зміст.
40.Поясніть суть попиту та його детермінанти. Розкрийте закон попиту і
зобразіть графічно криву попиту.
41.Поясніть суть пропозиції та її детермінанти. Розкрийте закон пропозиції і
зобразіть графічно криву пропозиції.
42.Які проблеми не здатний розв’язати ринковий механізм?
43.Що таке економічна свобода?
44.З’ясуйте значення конкуренції, її види та роль у функціонуванні ринкової
системи.
45.Причини виникнення, суть та види монополій.
46.Обґрунтуйте механізм встановлення ринкової рівноваги та формування
ринкової ціни.
47.Поясніть суть, види та функції ціни. Яку роль відіграє ціна у ринковій
економіці? Який вплив має держава на ціноутворення?
48.Дайте визначення поняття “ринкова інфраструктура”.
49.Назвіть елементи ринкової інфраструктури.
50.Що таке «біржа»?
51.Для чого запроваджується біржова торгівля?
52.Які функції виконують угоди біржової торгівлі?
53.Чому в сучасному ринковому господарстві України існують тіньові
відносини і зв’язки?
54.Розкрийте сутність і структуру тіньового сектору економіки.
55.Які причини зумовили еволюцію теорій підприємництва? Розкрийте
основні пункти цих еволюційних змін.
56.У чому суть поняття підприємництва? Які ви знаєте форми та функції
підприємництва.
57.Які нормативні акти регулюють діяльність підприємства?
58.За яким критеріями підприємства поділяють на малі, середні і великі?
Охарактеризуйте їх.
59.Які типи об’єднань підприємств Ви знаєте? Чим визначається доцільність
кожного з них?
60.Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделей
підприємництва.
61.Чим визначається доцільність вибору конкретного типу підприємницької
діяльності?
62.За якими ознаками поділяють капітал на постійний і змінний?
63.Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Опишіть стадії
кругообороту капіталу.
64.Розкрийте зміст основних методів нарахування амортизації.
65.Що таке витрати виробництва? Які існують види витрат?
66.Розкрийте сутність понять “постійні витрати” і “змінні витрати” .
67.У чому полягають особливості формування собівартості в різних галузях
економіки?

68.Яку економічну роль відіграє прибуток? Проаналізуйте основні форми
прибутку.
69.Розкрийте суть поняття “ефективність”. Які ви знаєте види ефективності?
70.Розкрийте зміст аграрних економічних відносин і покажіть їхню специфіку.
71.Які є види сільськогосподарських підприємств?
72.Визначте економічну сутність, види та механізм утворення земельної ренти.
73.Подайте визначення і структуру АПК.
74.Які головні напрями державного регулювання АПК?
75.Розкрийте сутність трудових ресурсів.
76.В чому полягає соціально-економічна суть зайнятості?
77.Розкрийте суть ринку праці, які є умови його існування.
78.Які чинники визначають попит і пропозицію на ринку праці?
79.Які знаєте види безробіття? У чому їх суть?
80.Проаналізуйте причини безробіття в Україні.
81.Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості?
82.За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?
83.Які ви знаєте потреби працівника? Подайте їх відповідно до ієрархії.
84.Розкрийте зміст, форми і системи заробітної плати.
85.Що таке номінальна і реальна заробітна плата?
86.Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними.
87.У чому сутність розподілу доходів? Які форми розподілу доходів вам відомі?
88.Які є методи визначення обсягу ВВП- внутрішнього валового продукту?
89.Назвіть основні інструменти, за допомогою яких держава здатна впливати на
зменшення диференціації у розподілі доходів між окремими членами суспільства?
90.Що таке суспільне відтворення? Охарактеризуйте його типи.
91.Визначте сутність, значення та типи економічного зростання, назвіть його
чинники.
92.У чому спільність і відмінності понять “економічне зростання” і “економічний
розвиток”?
93.Зобразіть графічно і поясніть причини економічного циклу.
94.Дайте визначення і характеристику таких фаз економічного циклу: криза,
депресія, пожвавлення, піднесення, рецесія.
95.Розкрийте суть інфляції, її причини, види та соціально-економічні наслідки.
96.Розкрийте сутність основних макроекономічних показників (валовий
внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий внутрішній продукт,
національний дохід).
97.Назвіть основні важелі державного антициклічного регулювання економіки.
98.Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції.
99.Що таке бюджетний дефіцит? Дайте характеристику його формам.
100. Яку роль в економічному і соціальному житті відіграють податки?
101. Які функції та операції здійснює центральний банк?
102. Поясніть функціональне призначення комерційних банків.
103. Які є особливості державного регулювання економіки в Україні?
104. Які моделі державного регулювання економіки Ви знаєте?
105. Що є інструментами прямих і непрямих методів державного регулювання
економіки?
106. Охарактеризуйте основні форми міжнародних економічних відносин.

107. Як розраховується індекс глобалізації економіки? Розкрийте економічний
зміст цього показника.
108. Назвіть визначальні риси типів економічних систем.
Основи підприємництва
1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку підприємництва.
2. Визначте основні заходи щодо економічного убезпечення підприємства.
3. Опишіть порядок перереєстрації підприємств та внесення змін у свідоцтво
про реєстрацію.
4. Які є види регулювання підприємництва?
5. Назвітьосновні види підприємництва таохарактеризуйте їх.
6. Назвіть основні суспільні функції підприємництва.
7. Опишіть основні види регулювання підприємництва.
8. Охарактеризуйте основні моделі впливу держави на підприємництво.
9. Назвіть суб'єкти підприємництва в Україні таохарактеризуйте їх.
10.Опишіть основні переваги та недоліки класичної та кейнсіанської моделі
впливу держави на підприємництво.
11.Охарактеризуйте основні функції підприємництва.
12.Опишіть основні види підприємницької мотивації.
13.Назвіть та охарактеризуйте форми здійснення підприємництва.
14.Назвіть та проаналізуйте сучасні проблеми підприємництва в аграрній
сфері.
15.Розкрийте сутність суспільного значення підприємництва.
16.Розкрийте зміст та основні поняття регуляторної реформи.
17.Охарактеризуйте основні організаційні форми підприємництва.
18.Назвіть і опишіть організаційні структури оптових підприємств.
19.Опишіть особливості опрацювання бізнес-плану у сільському господарстві.
20.Визначте особливості функціонування аграрних товарних бірж.
21.Назвіть види підприємницьких проектів, їх специфіку і завдання.
22.Розкрийте сутність, види та елементи підприємницької культури.
23.Охарактеризуйте стилі керівництва: демократичний, ліберальний,
автократичний.
24.Перелічіть та опишіть норми і правила поведінки керівника.
25.Опишіть основні методи і стилі розв’язання конфліктів.
26.Розкрийте сутність соціальних цінностей та культури підприємницької
діяльності.
27.Назвіть і опишіть основні методи впливу підприємця на підлеглих.
28.Яке місце i роль виробничої діяльності у структурі підприємництва в
Україні?
29.Розкрийте сутність виробничого підприємництва та назвіть його види.
30.Визначте відмінності між плануванням та бізнес-плануванням.
31.Опишіть нові напрями підприємництва у сфері виробництва:
інформаційний бізнес; венчурний бізнес; консалтинг.
32.Охарактеризуйте сучасні методи мережевої та прямої торгівлі.
33.Опишіть процес вибору способу започаткування бізнесу.
34.Назвіть традиційні способи: створення нового підприємства, купівлі

існуючого бізнесу.
35.Назвіть етапи започаткування власної справи. Які необхідні засновницькі
документи та процес їх підготовки.
36.Розкрийте зміст поняття «статут підприємництва» та «засновницький
договір».
37.Який процес формування статутного фонду?
38.Опишіть порядок відкриття рахунка суб’єкта підприємницької діяльності в
установі банку.
39.Розкрийте зміст поняття «бізнес-план» та яка його роль у заснуванні
власної справи.
40.Назвіть основні стадії розробки бізнес-плану, опишіть його структуру та
технологію.
41.Який існує порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва?
42.Визначте позитивні та негативні аспекти участі сільськогосподарських
виробників у біржовій діяльності.
43.Розкрийте економічну сутність малих підприємств.
44.Розкрийте основні переваги та недоліки малого підприємництва.
45.Опишіть особливості розвитку малого підприємництва в Україні та за
кордоном.
46.Назвіть основні проблеми фінансового забезпечення розвитку малого
підприємництва в Україні.
47.Зробіть порівняльну характеристику колективних сільськогосподарських
підприємств і кооперативів.
48.Опишіть порядок ведення біржових торгів і реєстрації угод.
49.Дайте характеристику основним видів підприємств та їх організаційним
формам.
50.Визначте перспективні напрямки спільного підприємництва в АПК.
51.Охарактеризуйте господарські товариства як суб’єкти підприємництва та
назвіть їх види.
52.Опишіть особливості створення та функціонування акціонерних товариств,
товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою
відповідальністю, повних товариств, командитних товариств.
53.Опишіть технологію укладання угод про надання консалтингових послуг.
54.Опишіть основні законодавчі акти України з питань підприємницької
діяльності.
55.Оцініть переваги та недоліки, які супроводжують надання консалтингових
послуг.
56.Визначте, які переваги та негативні наслідки має об’єднання
підприємницьких структур.
57.Опишіть основні завдання ліквідації підприємницьких структур.
58.Назвіть та надайте характеристику основних функцій малого
підприємництва.
59.Опишіть переваги та недоліки малого підприємництва.
60.Визначте, які переваги та недоліки властиві селянським та фермерським
господарствам з погляду аграрного бізнесу.
Підприємницьке право

1.
2.
3.
4.

Розкрийте суть поняття, предмет та ознаки підприємницького права.
Охарактеризуйте методи та систему підприємницького права.
У чому полягає зміст підприємницької діяльності та які її ознаки.
Назвіть принципи та види підприємницької діяльності, охарактеризуйте
їх.
5. Які ознаки характерні суб’єкту підприємницького права?
6. Які існують обмеження на здійснення підприємницької діяльності?
7. Чи є держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування суб’єктами господарювання?
8. Які види підприємств існують в Україні?
9. Дайте характеристику правовому статусу підприємства.
10.У чому полягає право приватної власності в економіці Україні?
11.Охарактеризуйте форми та способи забезпечення виконання зобов’язань.
12.Назвіть основні засоби регулюючого впливу держави на суб’єкти підприємн
ицької діяльності.
13.Що таке ліцензія? З якою метою проводиться ліцензування діяльності? З
яких причин ліцензія може бути анульована?
14.Розкрийте призначення і порядок здійснення патентування деяких видів
підприємницької діяльності.
15.Який порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб і
фізичних осіб підприємців?
16.Які
локальні
нормативні
акти
називають
установчими документами підприємства?
17.В яких випадках проводиться державна реєстрація припинення юридичної
особи?
18.Розкрийте зміст поняття зовнішньоекономічний договір. Який порядок його
укладення?
19.В яких випадках проводиться державна реєстрація припинення фізичної
особи підприємця?
20.Які існують підстави для припинення підприємницької діяльності?
21.Розкрийте порядок ліквідації підприємств.
22. Які підстави для застосування банкрутства до суб’єкта підприємницької
діяльності?
23.У чому полягає суть мирової угоди у справі про банкрутство?
24.Які судові процедури застосовуються до боржника?
25.Охарактеризуйте процедуру санації.
26.Що таке господарський договір? Як класифікуються господарські
договори?
27.Який порядок укладення господарських договорів?
28.Які існують засоби забезпечення виконання господарських договорів?
29.Які види санкцій застосовуються при порушенні господарських
зобов’язань?
30.Проаналізуйте правовий режим майна державного підприємства.
31.Охарактеризуйте правовий режим майна бюджетних установ.
32.Який зміст корпоративних прав та корпоративних відносин?
33.Які нормативні акти захищають права споживача?
34.Що слід розуміти під поняттям «якість товарів»?

35.Що таке стандартизація та сертифікація товарів?
36.Які державні органи забезпечують захист права споживача?
37.Які права мають споживачі при купівлі неякісної продукції?
38.Навіщо в Україні введене штрихове кодування товарів?
39.Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за порушення
у сфері забезпечення якості?
40.Що таке конкуренція? Розкрити її значення для ринкової економіки.
41.Які нормативно – правові акти належать до антимонопольно –
конкурентного законодавства?
42.Що таке Антимонопольний комітет України? Які він має повноваження?
43.Що розуміється під монопольним становищем на ринку?
44.Які дії визнаються зловживанням монопольного становища?
45.Що розуміють під анти конкурентними узгодженими діями?
46.Що таке недобросовісна конкуренція?
47.Які види відповідальності застосовуються за порушення антимонопольно
– конкурентного законодавства?
48.Які особливості господарської діяльності державних комерційних
підприємств?
49.Охарактеризуйте порядок застосування штрафних санкцій за
правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг.
50.Охарактеризуйте види та значення контролю за господарською
діяльністю.
51. Які повноваження державних органів при здійснені господарського
контролю?
52. Який порядок захисту прав суб’єктів господарювання при порушені
порядку здійснення господарського контролю?
53.Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності:
поняття, сфера застосування, порядок реалізації.
54.Види, підстави та порядок застосування оперативно-господарських
санкцій.
55.Поняття адміністративно-господарських санкцій, їх види.
56.Оперативний контроль за підприємницькою діяльністю: поняття,
підстави проведення, проблеми реалізації на практиці.
57.Охарактеризуйте систему законодавства про стандартизацію і
сертифікацію.
58.Опишіть порядок придбання сертифікатів.
59. Охарактеризуйте види перевірок як форм контролю за підприємницькою
діяльністю.
60. Визначте і опишіть методи державного контролю за підприємницькою
діяльністю.
Товарознавство
1. Дайте визначення поняття «товар».
2. Охарактеризуйте поняття «корисність речі», «благо речі», «вартість
речі», «цінність речі».
3. Розкрийте визначення поняття «товарознавство».

4. Охарактеризуйте натуральну та економічну вартість та їх форми.
5. Поясність двоїстість товару: товар як споживна вартість, або корисність,
і як вартість.
6. Що таке якість товарів?
7. Від чого залежить якість товару?
8. У чому полягає суть комплексного показника якості товарів?
9. Що називають асортиментом товарів?
10.Що таке виробничий і промисловий асортимент продукції?
11.Що таке торговельний асортимент товарів?
12.Які кількісні ознаки – показники і характеристики – використовують у
процесі управління асортиментом товарів?
13.Що означає структура асортименту товарів?
14.У чому полягає суть управління асортиментом продукції?
15.Що таке асортиментологія?
16.Які вимоги до інформації про товар у Законі України “Про захист прав
споживачів”?
17.Що таке код товару?
18.Які методи використовуються для кодування товарів?
19.Які коди називають порядковими?
20.Що таке артикул товару і які бувають артикули?
21.Які штрихові коди використовують в Україні?
22.Охарактеризуйте основні функції інформації про товар.
23.Які Ви знаєте види інформації про товар?
24.Які основні вимоги ставлять до маркування товарів?
25.Які Ви знаєте види штрихових кодів?
26.Що таке “товарний знак” і які його основні функції?
27.Які основні вимоги ставлять до змісту рекламно-довідкової інформації
про товар?
28.Основні речовини харчових продуктів та їх властивості.
29.Класифікація свіжих плодів як основа формування асортименту.
30.Охарактеризуйте умови і строки зберігання фруктів
31.Класифікація свіжих овочів по групах.
32.Класифікація перероблених плодів
33. Товарознавча характеристика макаронних виробів.
34.Хлібобулочні вироби, споживні властивості та основні фактори, які
впливають на їх формування.
35.Структура асортименту борошняних кондитерських виробів Фактори, які
формують якість, показники якості.
36.Класифікація, товарна характеристика і маркування м’яса.
37.Товарознавча характеристика м’ясних копченостей - продуктів із
свинини, яловичини, баранини.
38.М’ясні консерви, їх товарознавча характеристика.
39.Стан ринку риби і нерибних водних продуктів. Споживні властивості
м’яса риби.
40.Товарознавча характеристика рибних консервів.
41.Стан ринку молока і молочних товарів.
42.Товарознавча характеристика кисломолочних продуктів

43.Молочні консерви та сухі молочні продукти.
44. Товарознавча характеристика вершкового масла.
45.Стан ринку сирів в Україні. Тверді сичужні сири.
46.Товарознавча характеристика м’яких сичужних сирів, розсільних та
плавлених сирів.
47.Товарознавча характеристика яєць і яєчних товарів.
48.Товарознавча характеристика олії та рослинних жирів
49.Жири для кулінарної, кондитерської і хлібопекарської промисловості.
50.Дайте товарознавчу характеристика харчових концентратів.
Підприємницькі ризики
1. Розкрийте сутність поняття “невизначеність”. Чим зумовлена
невизначеність зовнішнього середовища господарської діяльності?
2. Яке економічне явище є більш небезпечним: “невизначеність” чи
“ризик”?
3. Розкрийте сутність поняття “ризик”.
4. Перерахуйте відомі Вам класифікації ризику.
5. Розкрийте особливості прояву ризиків в ринкових умовах
господарювання.
6. Які особливі відмінності ризику на сучасному етапі розвитку суспільства?
7. Наведіть приклади внутрішніх факторів підприємницького ризику.
8. Чи можна стверджувати, що ризик має лише негативний вплив на
підприємницьку діяльність?
9. Перерахуйте та поясніть функції ризику.
10.На які групи поділяються підприємницькі ризики?
11.Розкрийте сутність виробничих ризиків і як їх можна класифікувати?
12.Чим можуть бути зумовлені виробничі ризики?
13.Поясніть сутність постачальницьких ризиків та можливі способи їх
попередження?
14.В чому сутність транспортних ризиків?
15.Поясніть, яка існує класифікація транспортних ризиків за Міжнародним
стандартом.
16.Поясніть сутність ризиків збуту, які можливі способи їх попередження?
17.Які особливості ризиків банків, пов’язані зі специфікою клієнтів?
18.Охарактеризуйте зовнішні ризики банків.
19.Розкрийте ризики кредитування.
20.Які Ви знаєте методи аналізу ризиків?
21.Яка сутність та етапи регулювання ризиків?
22.Чим можуть бути зумовлені комерційні ризики?
23.Як визначають ймовірні втрати при підвищенні ціни товару, що
реалізується?
24.Що таке маркетингові ризики?
25.Назвіть види маркетингових ризиків?
26.За рахунок чого можна знизити маркетингові ризики?
27.Чим викликані інтелектуальні ризики?
28.Поясніть сутність галузевих ризиків?

29.Чому стверджують, що обсяги збуту товару залежать від стадії його
життєвого циклу?
30.Які існують форми поширення реклами?
31.Розкрийте сутність диверсифікації та її класифікація.
32.Управління валютними ризиками.
33.Розкрийте сутність фінансової диверсифікації.
34.Ризик форс-мажорних обставин.
35.Ризики від діяльності з цінними паперами.
36.Страхування ризиків.
37.Сутність системи страхування підприємницьких ризиків.
38.Страхування валютних ризиків.
39.Напрямки мінімізації ризиків.
40.Сутність моделі оцінки капіталовкладень при наявності фактору
невизначеності.
41.В чому полягає сутність управління ризиком?
42.Розкрийте основні етапи управління ризиком.
43.Які основні шляхи мінімізації ризиків? В чому їх сутність?
44.Розкрийте сутність управління валютними ризиками.
45.Які основні зони ризику виділяються при аналізі ризику?
46.Розкрийте сутність загальних принципів аналізу ризику.
47.Розкрийте основну класифікацію втрат від ризиків.
48.Розкрийте сутність комплексної оцінки підприємницьких ризиків.
49.Суть та поняття кредитного ризику.
50.Джерела виникнення кредитного ризику.
Господарське законодавство
1. Розкрийте поняття господарського права та господарської діяльності.
2. У чому полягає зміст державного регулювання економіки?
3. Які спеціальні режими зовнішньоекономічної діяльності встановлюються
на території України?
4. Які особливості ліцензування господарської діяльності?
5. Поясніть, у чому полягає обумовленість господарської діяльності.
6. Проаналізуйте норми Цивільного кодексу та Господарського кодексу
України, що регламентують відносини поставки.
7. Охарактеризуйте порядок утворення та державну реєстрацію суб’єктів
господарювання.
8. Який порядок виконання господарських зобов’язань?
9. Як співвідносяться поняття «комерційна», «господарська», «підприємницька» діяльність?
10.Які Ви знаєте види та організаційно-правові форми підприємств?
11.Що таке цінні папери у господарській діяльності?
12.Який порядок задоволення вимог кредиторів у випадку визнання суб’єкта
господарювання банкрутом?
13.Назвіть види господарських договорів.
14.Розкрийте поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

15.У яких галузях народного господарства створюються казенні
підприємства?
16.Охарактеризуйте правове регулювання інвестиційної діяльності.
17.Розкрийте поняття, ознаки, принципи та функції відповідальностів
господарському праві.
18.У чому полягає універсальність організаційно-правової форми
господарського товариства?
19.Які особливості правового становища приватних та інших підприємств?
20.Розкрийте поняття договору оренди. Які існують об’єкти оренди?
21.Яка відповідальність учасників, котрі вчасно не сплатили внески до
статутного капіталу?
22.Охарактеризуйте поняття та види кредиту. Що таке кредитний договір?
23.Що Ви знаєте про корпоративні права?
24.Які вимоги Цивільного Кодексу України обов’язкові до договору купівліпродажу об’єкта приватизації?
25.Назвіть об’єкти та суб’єкти приватизації.
26.Охарактеризуйте правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю
27.У чому полягає відмінність публічних зобов’язань суб’єктів
господарювання за ГК України від публічних договорів за ЦК України?
28.Які поняття і правові основи діяльності господарських товариств?
29.Розкрийте поняття правового регулювання матеріально-технічного постачання та збуту
30.У чому полягає відмінність умов цивільно-правового і господарського
договорів?
31.Дайте визначення поняття, зміст, види та облік зовнішньоекономічних
договорів.
32.Розкрийте поняття правового регулювання інноваційної діяльності.
33.Як визначається розмір штрафних санкцій?
34.Охарактеризуйте поняття та ознаки підприємства.
35.Які особливості майна у сфері господарювання?
36.Які види та форми відповідальності?
37.Які існують види господарсько-торговельної діяльності?
38.У чому полягають особливості відповідальності сторін за договором
контрактації сільськогосподарської продукції?
39.Назвіть сторони договору оренди та порядок його укладення.
40.Які особливості захисту прав і законних інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності?
41.Які поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон?
42.Які гарантії і компенсації іноземним інвесторам?
43.Які причини дострокового розірвання договору оренди державного
(комунального) майна?
44.Охарактеризуйте правове становище державних підприємств.
45.Який порядок та які форми розрахунків у господарському обороті?
46.Охарактеризуйте законодавство про страхову діяльність.

47.Розкрийте правове становище комунального унітарного підприємства.
48.У чому полягає особливість правового статусу НБУ?
49.Розкрийте правове становище підприємств колективної власності.
50.Хто здійснює державний нагляд за страховою діяльністю?
51.Охарактеризуйте правове регулювання концесійної діяльності в Україні.
52.Які особливості приватизаційного процесу та які способи приватизації.
53.У чому полягають особливості інноваційної діяльності та інновацій?
54.Розкрийте поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин.
55.Охарактеризуйте правове становище командитного товариства
56.Порівняйте визначення зовнішньоекономічної діяльності за ГК України і
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
57.Назвіть причини припинення суб’єкта господарювання.
58.В чому полягають особливості правового статусу акціонерного
товариства
59.Розкрийте поняття, види та правове становище банків. Банківські операції
та їх види
60.Охарактеризуйте умови договору оренди.
61. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської
продукції.
62. Дайте характеристику умов договору контрактації сільськогосподарської
продукції.
63. Як здійснюється правове регулювання державних закупівель.
64. Як здійснюється правове регулювання енергопостачання у господарській
діяльності?
65. Загальна характеристика договору поставки.
66. Відповідальність за поставку товарів неналежної якості.
67. Відповідальність за порушення договору перевезення вантажу.
68. Порядок вирішення спорів щодо перевезення вантажу.
69. Загальна характеристика договору комерційної концесії (франчайзингу).
70. Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Організація торгівлі та торгових підприємств
Характеристика основних категорій теорії організації.
Розкрийте сутність організації торгівлі як галузь знань.
Охарактеризуйте зміст організації торгівлі.
Визначте суть синергетики та її зв'язок з організацією торгівлі.
Охарактеризуйте предмет вивчення синергетики та суть синергічного
ефекту
Назвіть основні закони організації. Обґрунтуйте сутність закону
самозбереження.
Опишіть зміст основних принципів організації в торгівлі.
Дайте загальну характеристика торгівлі як системи.
Дайте характеристику особливостей сучасного розвитку внутрішньої
торгівлі.

10. Опишіть види суб'єктів торговельної діяльності.
11. Розкрийте зміст співробітництва і взаємодії між підсистемами.
12. Дайте характеристику об'єктів дрібнороздрібної торгівлі.
13. Опишіть зміст організаційних моделі в роздрібній торгівлі.
14. Охарактеризуйте організаційні структури оптових підприємств.
15.Розкрийте сутність поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення
оптової торговельної діяльності/
16. Розкрийте економічну сутність оптової торгівлі.
17.Визначте особливості торгівлі продовольчими і непродовольчими
товарами.
18. Охарактеризуйте структуру та інфраструктуру оптової торгівлі.
19.Визначте зміст функцій оптової торгівлі.
20. Дайте класифікацію видів оптових підприємств
21. Розкрийте сутність поняття оптової партії товару.
22. Порядок організації оптових закупівель товару
23. Опишіть структуру і побудову апарату оптового підприємства.
24. Організація складського господарства оптового підприємства.
25.Розміщення та оптимальні розміри оптових підприємств.
26.Визначте суть, принципи і завдання організації роздрібної мережі.
27.Характеристика основних видів, типів і форматів роздрібних торговців.
28. Що розуміють під концентрацією і спеціалізацією роздрібної мережі.
29. Сутніть та особливості територіального розміщення роздрібної мережі.
30.Ефективність функціонування роздрібної мережі.
31. Дизайн та імідж магазину
32. Які основні правила розміщування і викладання товарів?
33. Ефективність використання торгових площ магазинів.
34. Визначте завдання і методи вивчення попиту населення на роздрібних
підприємствах.
35. Опишіть сутність спеціалізації підприємств і планування товарного
асортименту.
36. Опишіть методику формування асортименту товарів у магазинах.
37. Наведіть класифікацію форм і методів роздрібного продажу товарів.
38.Опишіть магазинні методи продажу товарів: зміст, організація,
ефективність.
39. Охарактеризуйте психологічні аспекти процесу продажу товарів.
40. Опишіть методику дослідження поведінки покупців.
41. Охарактеризуйте методи активізації продажу товарів.
42. Зазначте зміст та завдання мерчандайзингу.
43. Визначте сутність комплексу мерчандайзингу як загального процесу
управління продажем товарів.

44. Охарактеризуйте методологічні основи впровадження технологій
мерчандайзингу.
45.Рекламно-інформаційна робота в магазині як елемент мерчандайзингу.
46.Управління комплексом мерчандайзингу.
47.Організація продажу товарів у дрібно роздрібній торговельній мережі.
48.Організація пересувної торгівлі.
49. Основні засади організації ярмарково-базарної торгівлі.
50. Охарактеризуйте нові форми позамагазинного продажу товарів.
Комерційна діяльність
1. Розкрийте сутність та охарактеризуйте складові комерційної діяльності
2. Охарактеризуйте принципи комерційної діяльності
3. Перелічіть основні цілі комерційної діяльності
4. Дайте загальну характеристику основних груп суб’єктів комерційної
діяльності
5. Розкрийте сутність категорій «товар» та «послуга» як об’єктів комерційної
діяльності. Назвіть їх основні властивості.
6. Опишіть класифікацію товарів за основними ознаками (за призначенням, за
характером вжитку та ступенем обробки, за терміном використання, за
способом використання)
7. Розкрийте сутність, призначення комерційних служб підприємства. Опишіть
структуру комерційних служб.
8. Охарактеризуйте функції основних відділів комерційної служби
підприємства
9. Що відноситься до комерційної інформації? Яка інформація може бути
конфіденційною?
10. Опишіть способи захисту комерційної інформації
11. Охарактеризуйте роль товарних знаків у комерційній роботі. Назвіть вимоги
до товарних знаків.
12. Розкрийте суть стандартизації товарів. Опишіть систему стандартів якості
продукції.
13. Визначте сутність та опишіть порядок сертифікації товарів. Які товари
підлягають обов’язковій сертифікації.
14. Охарактеризуйте зміст та структуру господарського договору.
15.Назвіть види господарських договорів та опишіть порядок їх укладання.
16. Якими методами забезпечується реалізація договірних зобов’язань?
17. Назвіть основні методи контролю за виконанням договірних зобов’язань.
18. Дайте характеристику видів відповідальності за невиконання умов договору
19. Визначте сутність комерційних спорів та опишіть порядок їх розв’язання.
20.Охарактеризуйте зміст комерційної роботи з постачальниками.
21. Назвіть критерії вибору постачальників
22. Розкрийте особливості організації закупівель сільськогосподарської
техніки.
23. Опишіть зміст процедур закупівлі товарів на ярмарках, виставках, аукціонах
24. Охарактеризуйте особливості закупівлі товарів на міжнародних торгах
(тендерах), біржах.

25. Яка процедура закупівлі сільськогосподарської продукції у населення для
переробки?
26. Назвіть особливості збутової діяльності підприємств та опишіть її
нормативно-правове забезпечення.
27. Розкрийте сутність асортиментної політики, асортименту та торговельної
номенклатури товарів
28.Охарактеризуйте попит на продукцію, методи його вивчення і
прогнозування.
29.Як здійснюється розробка каналів збуту та пошук потенційних клієнтів?
30.Опишіть основні методи планування збуту продукції.
31.Охарактеризуйте форми і порядок розрахунків підприємства з
контрагентами
32.Розкрийте суть та визначте форми оптового продажу товарів
33.Назвіть принципи і методи керування асортиментом товарів в оптовій
торгівлі
34.Охарактеризуйте призначення та засади організації оптових ринків
сільськогосподарської продукції.
35.Назвіть особливості функціонування оптових ринків сільськогосподарської
продукції
36.Охарактеризуйте сутність біржової торгівлі як форми організації оптового
ринку.
37.Дайте характеристику функцій суб’єктів біржових торгів
38.Визначте сутність завдання та функції аграрної біржі
39.Опишіть особливості комерційної роботи з роздрібного продажу товарів
40. Охарактеризуйте форми організації роздрібного продажу товарів
41. Опишіть основні засади організації рекламно-інформаційної діяльності
42. Поясніть роль сервісного обслуговування у конкурентній боротьбі за
покупця
43.Які вимоги висуваються до надання сервісних послуг?
44.Розкрийте сутність та опишіть форми комерційної діяльності підприємств на
фінансовому ринку
45. Опишіть комерційну діяльність сільськогосподарських підприємств на
ринку орендних послуг
46. Опишіть зміст та сутність лізингових послуг
47.Охарактеризуйте діяльність сільськогосподарських підприємств по наданню
сервісних послуг суб’єктам господарювання.
48.Опишіть особливості організації експортно-імпортних операцій.
49. Опишіть порядок реєстрації учасників зовнішньоекономічної діяльності.
50. Наведіть основні Правила ІНКОТЕРМС, та їх опишіть роль в регулюванні
відносин між продавцями та покупцями на світовому ринку.
51.Як здійснюється практичне регулювання ввізних приписів ЄС
52.Охарактеризуйте організацію взаємовідносин з митними органами.
53. Визначте порядок митного оформлення продовольчих товарів.
54.Охарактеризуйте основні митні режими
55.Опишіть порядок підготовки підприємства до експортної діяльності
56. Поясніть
роль
торгово-промислової
палати
у
забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств

57. Охарактеризуйте методи аналізу ступеня ризику.
58.Роль комерційної служби у виявленні, оцінці і зниженні ступеня ризику.
59.Особливості оцінки ефективності комерційної діяльності підприємств.
60. Назвіть шляхи підвищення комерційної діяльності підприємств сфери
виробництва і торгівлі.
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