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Тема 3. Планування власної справи 

Практичне заняття 3 

Планування власної справи 

 

Мета: сформувати вміння та навички планувати і створювати власну справу, 

розвивати самостійність, творче і критичне мислення; спонукати до пізнавальної, творчої 

діяльності. 

 

У результаті опрацювання цієї теми студенти мають уміти: планувати власну справу, 

аналізувати й визначати підприємницьку ідею, місію, стратегію і мету бізнесу, оцінювати 

кон’юнктуру ринку. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ. 

3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

4. Закони України: 
4.1. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (у редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII); 

4.2. «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII; 

4.3. «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI; 

4.4. «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 24.05.2017 № 504-р. 

6. Ануфрієва О. Л. Підприємницька діяльність : Навч. посіб. / О. Л. Ануфрієва, Т. Г. 

Пальчевська, Г. М. Лагоцька. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022. – 304 с. 

7. Основи торговельного підприємництва : Збірник задач і ситуаційних завдань для 

визначення рівня знань студентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальність: 

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : В. П. Азовська, Н. С. Бочарова, 

І. М. Яшина. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2021. – 36 с. 

8. Основи торговельного підприємництва : Наочний посіб. – К. : НМЦ «Укооп-

освіта», 2015. 

План практичного заняття 
 

№ 

з/п 

Питання практичного 

заняття 
  Випереджальні 

завдання 

Рекомендовані завдання на  практичному 

занятті 

1 Вивчення порядку 

планування  власної 

справи 

1. Аналіз видів 

підприємницької 

діяльності в 

___________________ 
області 

1. Вибрати  підприємницьку ідею. 

2. Визначити власні підприємницькі 

здібності. 

3. Вибрати тип   

підприємства 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

1. Назвіть етапи створення власного бізнесу. 

2. Із яких джерел можна отримати інформацію про нові ідеї для підприємництва? 

3. Який алгоритм вибору виду підприємницької діяльності? 

4. Які критерії вибору видів підприємництва? 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Щоб виконати завдання 1 «Вибрати підприємницьку ідею», проаналізуйте такі види 

бізнесу: 

1. Нішовий  інтернет-магазин. https://horoshop.ua/blog/dropshipping-chto-eto-i-s-chego-

nachat/ 

Що потрібно для старту: створити бізнес-модель (щоб оцінити окупність проєкту), 

запустити інтернет-магазин, придбати партію товару або укласти договір про партнерство для 

дропшиппінгу. 

Особливі вимоги: знання товару, що плануєте продавати,   розуміння основ просування 

інтернет-магазину. 

                Складіть Договір дропшиппінгу. (Додаток 1). 

 

Доставка їжі з ресторанів. 

Що потрібно для старту: договори з постачальниками (ресторани, кафе та бістро), 

договори з кур’єрами, запуск сайту. 

Особливі вимоги: немає. 

 

2. Бізнес за франшизою. https://edin.ua/chto-takoe-franshiza-katalog-franshiz-ukrainy/ 

                                      https://bizrating.com.ua/franch/ 

 

В Україні існує величезна кількість пропозицій франшизи. Наприклад, кав’ярня 

«Шоколадниця», піцерія «Celentano», мережа автомийок без води «Royal Carwash», мережі 

квест-кімнат тощо. Окремо згадайте про можливості франчайзингу відомих європейських 

брендів із продажу одягу, товарів для дому та інших продуктів масового попиту. 

Що потрібно для старту: бізнес-план, договір франчайзингу, приміщення, стартовий 

капітал. 

Особливі вимоги: здебільшого потрібен досвід роботи в обраній ніші та знання 

ринку. До запуску може бути необхідна  команда (персонал, субпідрядники тощо). 

 

3. Служба таксі. 

Що потрібно для старту: база водіїв, власна платформа (сайт і мобільний додаток). 

Особливі вимоги: немає. 

 

4. Освітні курси. 

Найбільшою популярністю в Україні користуються курси, пов’язані з навчанням IT-

спеціальностей, іноземних мов, фінансів, бухгалтерії, косметології тощо. 

Що потрібно для старту: склад викладачів, технічні засоби, інтернет-платформа або 

сайт. 

Особливі вимоги: немає. 

 

5. Коворкінг-центр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA

%D1%96%D0%BD%D0%B3 

Що потрібно для старту: приміщення, яке можна взяти в суборенду, засоби для 

ремонту і проведення потужного джерела Wi-Fi, знайомства серед креативної тусовки міста. 

Особливі вимоги: бажано мати уявлення про те, як працюють коворкінг-центри. 

https://horoshop.ua/blog/dropshipping-chto-eto-i-s-chego-nachat/
https://horoshop.ua/blog/dropshipping-chto-eto-i-s-chego-nachat/
https://edin.ua/chto-takoe-franshiza-katalog-franshiz-ukrainy/
https://bizrating.com.ua/franch/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
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6. Рекрутингова  агенція. 

Що потрібно для старту: база роботодавців і сайт.  

Особливі вимоги: немає. 

 

7. Продаж б/у електроніки.  https://boo.ua/catalog/elektronika/ 

Що потрібно для старту: магазин-склад, місця закупівлі та канали транспортування 

товарів, сайт. 

Особливі вимоги: слід з’ясувати, які є ризики і можливості такого способу доставки 

електроніки в Україну. 

 

8. Сервіс перегонки автомобілів. https://www.youtube.com/watch?v=NOIZ1zycJZs&t=6s 

Що потрібно для старту: розуміння специфіки купівлі  автомобіля за кордоном, сайт, 

водійське посвідчення. 

Особливі вимоги: немає. 

 

Оцінити запропоновану комерційну ідею щодо можливості її реалізації (табл. 4). 

Таблиця 4 
 

 
Запитання 

 
Так 

 
Ні 

Чи    є     потреба                                         у   додатковій                                                                         інформації 

1. Чи працюватиме ваша ідея?    

2. Чи спрацьовуватиме ця ідея 

протягом певного часу? 

   

3. Чи платитимуть за це люди?    

4. Чи достатня кількість людей за 
це платитиме? 

   

5. Чи усвідомлюєте ви, які потреби 

при цьому задовольняються? 

   

6. Чи знаєте ви, якими будуть 

витрати на виробництво? 

   

7. Чи безпечна ваша ідея?    

8. Чи законна ваша ідея?    

9. Чи знаєте ви конкурентну 

продукцію? 

   

10. Чи сподобається ваша ідея 
людям? 

   

11. Скільки вам потрібно грошей 
для реалізації вашої ідеї? 

   

12. Чи можете ви знайти 

необхідну кількість грошей для 

реалізації ідеї? 

   

13. Чи потрібне вам спеціальне 

обладнання? 

   

14. Чи володієте ви необхідними 

навичками (знаннями)? 

   

15. Чи потрібен вам персонал 

із певними знаннями (навичками)? 

   

 

Визначити остаточну підприємницьку ідею, місію, стратегію і мету обраного бізнесу. 
 

https://boo.ua/catalog/elektronika/
https://www.youtube.com/watch?v=NOIZ1zycJZs&t=6s
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Завдання 2. Визначити власні підприємницькі здібності 

Щоб визначити власні підприємницькі здібності, проведіть тестування щодо здатності займатися 

вибраним видом    діяльності. 

Дайте відповіді на запитання тесту 1. 

Тест 1. Визначення власних підприємницьких здібностей 

 
 

№ 

з/п 

 
Запитання 

Відповіді на запитання 

так ні 

1 Чи вмієте ви доводити розпочату справу 
до кінця, попри всі перешкоди? 

  

2 Чи вмієте ви наполягати на прийнятому рішенні, 
і вас нелегко переконати? 

  

3 Чи любите ви брати на себе відповідальність, 
керувати? 

  

4 Чи користуєтеся ви повагою і довірою колег?   

5 Чи ви здорові?   

6 Чи готові ви працювати з ранку до вечора, 

не отримуючи негайної віддачі? 

  

7 Чи любите ви спілкуватися і працювати 

з людьми? 

  

8 Чи вмієте ви переконувати і заражати інших 
своєю впевненістю у правильності вибраного 
шляху? 

  

9 Чи зрозумілі вам ідеї і думки інших?   

10 Чи є у вас досвід роботи у сфері, у якій ви хочете 
розпочати свою справу? 

  

11 Чи ознайомлені ви з чинними правилами 

оподаткування, нарахування заробітної плати, 

складання декларації про доходи, ведення 
бухгалтерського обліку? 

  

12 Чи буде у вашому місті або регіоні попит 

на товар чи послуги, що ви збираєтеся 
запропонувати? 

  

13 Чи є у вас базова підготовка у сфері маркетингу 
і фінансів? 

  

14 Чи добре йдуть справи у вашому місті в інших 

підприємців вашого профілю? 

  

15 Чи є у вас приміщення, яке можна орендувати?   

16 Чи маєте ви достатні кошти, щоб підтримати 

своє підприємство протягом першого року 
існування? 

  

17 Чи маєте ви достатній початковий капітал? 

Чи маєте змогу долучати до фінансування 

власної справи рідних і знайомих? 

  

18 Чи є у вас постачальники необхідних матеріалів?   

19 Чи є у вас фахівці, що мають досвід і знання, 
яких вам бракує? 

  

20 Чи впевнені ви, що мати власну справу – це 
основна ваша мрія? 
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                                   Результати тесту 1 

Кожна позитивна відповідь – 1 бал. 

Якщо сума перевищує 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 ніж 13 балів: ваші шанси досягти успіху у підприємництві, мабуть, незначні. 

 

Завдання 3. Обґрунтуйте вибір організаційно-правової                              форми   бізнесу. 

1. Які ознаки відрізняють одну організаційно-правову форму підприємства від іншої? 

2. Які фактори впливають на вибір організаційно-правової форми підприємства? 

3. Які організаційно-правові форми існують за міжнародною класифікацією? 

                 4. Охарактеризуйте переваги і недоліки одноосібного володіння, партнерства, корпорації. 

Щоб систематизувати теоретичні знання і перевірити     практичні вміння, розв’яжіть 

ситуаційні завдання. 
 

Ситуація 1. Разом із друзями ви вирішили відкрити власну справу з роздрібної торгівлі 

продуктами харчування. До складу майбутнього товариства увійде три особи. Засновники 

планують мати однакові частки у статутному фонді. Для започаткування справи необхідно 

визначити: 

 вид та організаційну форму новоствореного підпри-

ємства;  

 форму власності; 

 порядок формування статутного фонду; 

 місію підприємства.  

https://yurotdel.com.ua/protokol/zrazok_protokoly_zagalnuh_zboriv_ychasnukiv_stvorennia_tovarustva 

ПРОТОКОЛ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF#n37 

                                                                     МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ      

 

1. Складіть Протокол загальних зборів засновників ТОВ. 

2. Ознайомтесь з розділами Модельного Статуту. 

 

Ситуація 2. Ви запатентували новий електроприлад для підігрівання холодної води. У вас 

є початковий капітал, щоб створити мале приватне підприємство з виготовлення таких 

електроприладів. Ви обираєте форму одноосібного підприємства. 

1. Поясніть, чи оптимальна така форма підприємства. 

2. Які труднощі очікують на майбутнього власника? 

3. Чи можуть на такому підприємстві працювати за наймом інші особи? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       Домашнє завдання: Ознайомитися з топ-10 бізнес-ідей 

https://seo-marketing.com.ua/category/biznes-plan/ 

 

Викладач                                                                                                       Верблюд С.В.                                                    

https://yurotdel.com.ua/protokol/zrazok_protokoly_zagalnuh_zboriv_ychasnukiv_stvorennia_tovarustva
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF#n37
https://seo-marketing.com.ua/category/biznes-plan/
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