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Практична робота №  2 

Тема: «Підготовчий етап в бізнесі» 

Мета: закріпити у здобувачів освіти теоретичні знання та здобути практичні навички  з 

проведення підготовчих робіт по створенню суб'єкта бізнесу та тестування на предмет визначення 

можливості займатися підприємницькою діяльністю.  

Завдання 1. Ви плануєте розпочати свій бізнес та відкрити власну справу: 

Опишіть вид діяльності, яким ви хотіли б займатися, охарактеризуйте його особливості. Поясніть 

чому б Ви хотіли займатися саме цим видом підприємницької діяльності.  

 

Завдання 2. Тест 1 «Визначення власних підприємницьких здібностей». Дайте відповіді на 

питання. 

 

Результати Тесту 1. 

Якщо сума становить більше 17 балів, ви маєте всі необхідні якості, щоб стати 

підприємцем.  

Від 13 до 17 балів: ваші шанси на успіх як підприємця не є очевидними.  

Менше 13 балів: ваші шанси досягти успіху у підприємництві, мабуть невеликі. 

 
 

 

 



Завдання 3. Тест «Чи здатні Ви дотримуватися службової етики». Дайте найбільш точно відповідь 

на твердження. 

 

 

Результати Тесту 2. 

- за відповідь «Абсолютно згоден» нараховується 0 балів;  

- за відповідь «Згоден в цілому» нараховується 1 бал;  

- за відповідь «Не згоден» нараховується 2 бали.  

Якщо сума становить 13 балів і менше, ваші шанси досягти успіху у бізнесі мінімальні, 

ви не можете і не вмієте налагодити ділові стосунки з підлеглими і партнерами. Про 

ділову етику ви майже нічого не знаєте.  

Від 14 до 29 балів: у вас є певні шанси досягти успіхів у підприємницькій діяльності, але 

потрібно багато працювати над собою в плані покращення ділової етики.  

Більше 30 балів: ви маєте шанси досягти успіхів в бізнесі і налагодити непогані ділові 

стосунки з підлеглими та партнерами. 
 

 

Завдання 4. Зробіть висновки з проведеного тестування вашої здатності зайнятися 

бізнесом. Визначте, яких якостей вам ще не вистачає, щоб розпочати свою власну справу з 

більшою ефективністю. Якщо висновки з проведеного тестування невтішні, пам’ятайте, 

що це не означає, що ви не можете зайнятися бізнесом. Просто тим, хто почуває себе не 

зовсім впевнено, можна рекомендувати не поспішати розпочинати підприємницьку 

діяльність. Набирайтеся досвіду, ще і ще раз перевіряйте свої інтереси і бажання, перш 

ніж рушити у світ бізнесу. Активно займайтеся самоосвітою! 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 
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