ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Що становить основні ознаки підприємства?
2. На які етапи життя поділяють тривалість існування підприємства?
3. У чому полягає місія діяльності підприємства?
4. Що означає поняття "ціль підприємства"?
5. Які вимоги ставлять до розробки цілей?
6. Які функції виконує підприємництво в ринкових умовах господарювання
7. Яку господарську діяльність називають підприємницькою?
8. За характером діяльності підприємства поділяються на … .
9. Що є однією з головною цілей підприємницької діяльності?
10.Що таке планування в підприємницькій діяльності ?
11.До чого призводить застосування SWOT-аналізу в діяльності підприємства?
12.У чому полягає суть тактичного планування?
13.У чому полягає суть оперативного планування?
14.У чому полягає суть стратегічного планування?
15.У чому полягає суть поточного планування?
16.Яка основна причини існування підприємства?
17.Що таке бізнес-план для підприємства?
18.Хто виступає суб'єктами повноважень?
19.Кому делегують повноваження в діяльності підприємства?
20.Що є основою формування організаційної структури управління?
21.Яка мета ведення контролю у підприємницькій діяльністі?
22.Що є головними завданнями контролю на підприємстві?
23.Що означає поняття “інформація” у підприємництві?
24.Що означає поняття “комунікація”?
25.Що означає поняття ‘‘міжособові комунікації” на підприємстві?
26.Від чого, насамперед, залежить ефективність наради при веденні
підприємницької діяльності?
27.Що є економічною основою підприємницької діяльності?
28.Правова база підприємництва – це:
29.Що таке економічна свобода?
30.Які основні ознаки свободи господарської діяльності?
31.Які головні рушійні сили підприємництва?
32.Зазначте, що не належить до основних принципів підприємницької
діяльності:
33.Державне регулювання підприємництва – це:
34.Хто може бути підприємцем?
35.Які категорії громадян не допускаються до заняття підприємницькою
діяльністю?
36.На які різновиди поділяється підприємництво залежно від власності?
37.Які існують види підприємництва?
38.За якими критерієм підприємства поділяються на малі, середні і великі?
39.Які основні функції притаманні малому підприємництву?

40.Укажіть, що відноситься до нецінових методів конкуренції:
41.Умови підприємницького середовища визначають вибір:
42.Підприємництво – це:
43.Назвіть принципи, на основі яких здійснюється підприємництво:
44.З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для
розвитку підприємництва держава:
45.Кожен підприємець під час прийняття рішення щодо того, що виробляти,
для кого виробляти і як виробляти керується:
46.Суть комерційної діяльності полягає у:
47.Підприємницька діяльність може здійснюватись:
48.У процесі визначення мети слід віддавати перевагу цілям, що характеризує
стійкість ринкових позицій підприємця. Це створює умови для:
49.Яку господарську діяльність не називають підприємницькою?
50.Яку основну функцію виконує підприємство?
51.Що є економічною основою підприємницької діяльності?
52.На які різновиди поділяється підприємництво залежно від власності?
53.Які існують види підприємництва?
54.Які існують на практиці підприємства за масштабом виробництва?
55.Які основні функції виконує підприємство?
56.Основними чинниками, які формують внутрішнє середовище фірми є:
57.Яка важлива умова має бути для формування і розвитку підприємництва в
Україні:
58.До чинників макросередовища відносять:
59.Конкурентоспроможність підприємства – це...:
60.Визначте основні фактори непрямої дії конкурентного середовища
підприємства:
61.Часом відсутність згоди між двома і більше сторонами у процесі
підприємницької діяльності це 62.У чому полягає сутність психологічної оцінки підлеглих?
63.Які існують засоби державного регулювання підприємництва?
64.Підприємництвом заборонено займатися:
65.Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»:
66.Що розуміють під підприємницькою діяльністю?
67.Визначальним фактором діяльності для підприємця є:
68.Об'єктами підприємницької діяльності можуть виступати:

