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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 7-8 

Тема: Основні способи організації власного бізнесу. Контрольна робота № 1 

Мета: ознайомити учнів з основними способами організацією власного бізнесу в сучасних 

умовах; систематизація та контроль вивченої теми. 

Ідея власного бізнесу повинна базуватись на принципі: знайти потребу та 

задовольнити її. В період заснування, а також в процесі функціонування власної справи 

власником створюється та постійно поповнюється банк підприємницьких ідей, тобто 

перелік товарів та послуг, які може виготовляти (надавати) підприємство. Ця робота може 

мати як поточний, так і перспективний характер. 

Ідея може бути як власною (оригінальною), так і запозиченою. Джерелами 

формування банку ідей можуть бути: знання, отримані в навчальних закладах; досвід 

родичів і знайомих; досягнення конкурентів; дослідження думки споживачів, працівників 

системи збуту; відвідування ярмарків, виставок. Істотним джерелом бізнесових ідей є 

засоби масової інформації та публікації у професійних виданнях, ресурси мережі Інтернет. 

На сайтах, присвячених організації підприємницькій діяльності всім бажаючим 

пропонуються тисячі перспективних бізнес-ідей в різноманітних сферах діяльності 

Бізнес-ідеї бувають такі: 

- у виробництві або у сфері послуг; 

- для жінок або для чоловіків; 

- для малого, середнього або великого бізнесу; 

- для стартового бізнесу або вже працюючого бізнесу; 

- нові або свіжі бізнес ідеї і т. п. 

Бізнес ідеї в Україні захищаються на законодавчому рівні законом Україні про 

авторські права. Готові бізнес ідеї для малого і середнього бізнесу можна продавати або 

купувати за допомогою франчайзингової схеми. 

При виборі ідеї потенційний підприємець може керуватись такими критеріями: 

 - знання даного виду діяльності та наявність відповідних здібностей підприємця; 

 - мінімальна потреба у початковому капіталі; 

 - мінімальний термін отримання результату; 

 - можливість державної підтримки; 

 - допустимий ризик та низький рівень конкуренції. 

Бізнес ідея має проходити експертну оцінку з боку підприємця та залучених фахівців, 

треба оцінити ефект від її реалізації. Якщо ідея обрана, починається другий етап - 

визначення цілей та розробка стратегії підприємницької діяльності. На цьому етапі 

визначається варіант початку бізнесу, вид діяльності підприємства, здійснюється вибір 

місця розташування підприємства. 

Потенційний підприємець може обирати з таких варіантів початку (старту) бізнесу: 

1. почати свою справу самостійно. Це найбільш розповсюджений спосіб, але треба 

мати на увазі, що на становлення бізнесу, заснованого на власній бізнес-ідеї потрібні 

значний час та первісні витрати. Однак існує можливість звернутись до державних, 

громадських або приватних структур підтримки підприємництва; 

2. придбати готовий бізнес або знайти партнера, у якого вже є бізнес. При купівлі бізнесу 

треба дізнатися про причину продажу. Часто під виглядом перспективного бізнесу 

продається невдалий проект, наприклад, ресторан в непрохідному місці або виробництво 



незатребуваної продукції. Вкладення в придбання ефективно працюючого малого чи 

середнього бізнесу звичайно скуповуються за півтори-два роки. 

3. купити франшизу. Купівля франшиз - це оптимальний варіант для тих, хто бажає 

інвестувати кошти у бізнес, але не зовсім готовий створювати власну справу з нуля. 

Франчайзинг - це найбільш швидкий спосіб організації власної справи, використовуючи 

технології, ноу-хау, торгову марку відомої фірми, але при цьому зменшується прибуток. 
При виборі виду діяльності варто звернути увагу на перспективні напрямки 

розвитку видів підприємництва (інтернет-бізнес, домашній бізнес, хенд-мейд та ін.).  
Вибір сфери та виду підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, 

роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінансова діяльність тощо) здійснюється з 
урахуванням: 

  суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу; 

  особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність 

відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням 

самого підприємця); 

  зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери й 

види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в 

розвитку окремих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь 

конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних 

ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори). 

Засновнику необхідно визначитись, 

якими видами підприємницької 

діяльності він буде займатись, ще 

до початку процесу реєстрації. В 

заяві на реєстрацію він повинен 

буде вказати коди видів діяльності 

відповідно до державного 

класифікатора видів економічної 

діяльності (КВЕД). При цьому 

треба врахувати, що зайняття 

деякими видами діяльності 

потребує отримання ліцензії або 

патенту. 

При виборі місця 

розташування бізнесу враховують такі фактори як особливості галузі, потенційний ринок, 

кількість та потужність конкурентів, близькість до джерел постачання та споживачів, 

транспортна доступність, доступність робочої сили. 

Далі після аналізу зовнішнього середовища майбутнього підприємства та 

проведення маркетингових досліджень визначається предмет, спеціалізація (асортимент 

продукції, послуг) і масштаб діяльності, розробляється стратегія розвитку підприємства на 

майбутній період та оформлюється у вигляді бізнес-плану підприємства. 

На наступному етапі відбувається вибір організаційно-правової форми 

підприємництва. Відповідно до законодавства України можна заснувати: приватне 

підприємство, повне, командитне товариство, товариство з обмеженою, додатковою 

відповідальністю або акціонерне товариство приватного чи публічного типу. Важливо 

зазначити, що підприємницьку діяльність можна здійснювати і без набуття статусу 

юридичної особи у якості фізичної особи - підприємця.  

 



Найбільш розповсюдженою в Україні є діяльність фізичної особи-підприємця без 

створення підприємства. її переваги: спрощена процедура реєстрації, спрощена система 

обліку та звітності, можливість сплати єдиного податку. Але при цьому фізична особа 

підприємець відповідає за зобов'язаннями усім своїм майном. При створенні юридичної 

особи в Україні у більшості випадків вибір відбувається тільки між двома організаційно-

правовими формами: приватне підприємство чи товариство з обмеженою 

відповідальністю.  

Отже, якщо підприємець тільки починає власну справу та збирається здійснювати 

свою діяльність самостійно чи залучаючи найманих працівників, йому варто 

зареєструватися як фізична особа - платник єдиного (фіксованого) податку. Якщо 

майбутня діяльність підприємця може супроводжуватися комерційними ризиками, то 

йому варто реєструвати юридичну особу. 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його. 

 

Завдання для контрольної роботи: 

В окремому зошиті (12 аркушів) дати відповіді на наступні питання: 

1. Що таке процес управління, його принципи та методи. 

2. Підприємництво та його функції. 

3. Сутність поняття «Підприємницька ідея». 

4. Який варіант створення власного бізнесу обрали б особисто Ви та в якій сфері? Чому? 

 

 

 


