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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», базується на застосуванні знань всіх 

професійно-орієнтованих дисциплін, передбачає: визначення рівня підготовки 

бакалаврів з підприємництва, торгівля та біржова діяльність, які б відповідали 

сучасним вимогам. 

Вступний іспит передбачає висвітлення знань з циклу фундаментальних, 

загальноекономічних та спеціальних дисциплін, що дозволяє оцінити 

гуманітарний світогляд вступника, а також визначити рівень інтелектуального 

потенціалу Вступника. 

Основною метою вступного екзамену з основ підприємницької діяльності 

є перевірка знань та вмінь Вступників. 

Вступник повинен знати: сутність підприємництва, основні види 

підприємницької діяльності,  функції і правила поведінки бізнесмена, принципи 

і сутність господарських рішень, що приймаються в підприємницькій 

діяльності, порядок ліцензування певних видів підприємництва, виявлення 

сутності етики ділового спілкування. 

Вступник повинен вміти: обрати вид підприємницької діяльності і 

обрахувати витрати на створення фірми; підготовити документи і зареєструвати 

фірму певної організаційно-правової форми; засвоєння технології прийняття 

управлінських рішень; знання способів розв’язання конфліктів і усунення 

стресів; розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень; 

володіння методами мотивування, стимулювання якісної роботи персоналу; 

організація  власної  праці та праці персоналу. 

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок вступників. 

Фахові вступні випробування проходять в усній формі. Вступники дають 

відповідь на три питання, які дозволяють перевірити сформованість у нього 

відповідних умінь та навичок. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 

0 – 99 Вступник має слабкі уявлення про об’єкт 

вивчення (питання), не може відтворити або 

відтворює лише незначну частину основних 

понять. 
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Початковий 100 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 

елементарні основні визначення. 

101 – 109 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 



елементарні основні визначення, чітко 

формулює власну думку. 

110 – 119 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

відтворює менше половини навчального 

матеріалу, може навести окремі елементарні 

основні визначення, виявляє здатність 

елементарно викласти думку, при допомозі 

комісії може виконати певні елементарні 

завдання. 

Середній 

 

 

120 – 129 Вступник може відтворити лише частину з 

теоретичного матеріалу з основ фінансово-

економічної діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю відповідає 

на питання екзаменаційного білету, при 

вирішенні завдань допускає неточності 

принципового характеру, не додержується 

послідовності викладання матеріалу 

екзаменаційного білету. 

130 – 139 Вступник може відтворити лише частину 

теоретичного матеріалу з основ фінансово-

економічної діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю відповідає 

на питання екзаменаційного білету, при 

вирішенні завдань допускає неточності 

принципового характеру, не додержується 

послідовності викладання матеріалу 

екзаменаційного білету. У відповіді вступника 

може бути порушена послідовність викладання 

теоретичного матеріалу, можуть мати місце 

перекручення у формуванні складних 

теоретичних положень. 

140 – 149 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. 

Достатній 150 – 159 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 



фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник може самостійно аналізувати, 

узагальнювати та робити висновки, вміє 

наводити власні приклади на підтвердження 

викладених думок. Але відповідь вступника має 

окремі несуттєві неточності. 

160 – 169 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник може встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки між явищами, факторами, самостійно 

аналізувати, узагальнювати та робити висновки. 

170 – 179 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник вміє застосовувати отримані знання в 

різних  ситуаціях, вміє узагальнювати та 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власних аргументаціях. 

Високий 180 – 189 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади на 

підтвердження викладених думок, критично 

оцінює окремі факти і явища в діяльності 

підприємств, установ, організацій. 



190 – 199 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади на 

підтвердження викладених думок, критично 

оцінює окремі факти і явища в діяльності 

підприємств, установ, організацій, виявляє 

особисту позицію щодо них. Може самостійно 

ставити та розв’язувати проблеми, вміє 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних завдань. 

200 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних питань 

фінансово-економічної діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади на 

підтвердження викладених думок, критично 

оцінює окремі факти і явища в діяльності 

підприємств, установ, організацій, виявляє 

особисту позицію щодо них. Може самостійно 

ставити та розв’язувати проблеми, вміє 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних завдань. Переконливо аргументує 

особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими 

знаннями та загальними цінностями, розвиває 

свої обдарування та нахили. 

 



СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 

Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 

оцінок за кожне питання екзаменаційного білету. 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА. ОСНОВНІ ВИДИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької 

діяльності. Законодавче врегулювання ведення бізнесу. Підприємництво як 

особлива економічна категорія, функції та принципи підприємницької 

діяльності. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. 

Роль та функції підприємця. Якості підприємця. Фізичні та юридичні 

особи, їх відмінність та особливості функціонування. Великий, середній і малий 

бізнес. Роль антимонопольного законодавства в розвитку економіки. Легальний 

і тіньовий бізнес. Поняття комерційної і некомерційної організації. Роль 

некомерційної організації в бізнесі. 

 

ТЕМА 2. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ІДЕЇ І МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Поняття «підприємницька ідея», її зміст. Джерела формування нових 

ідей. Сфера і технологія підприємницьких рішень. Економічні методи 

підприємницьких рішень. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Вибір сфери діяльності. Вибір форми організації бізнесу. Визначення 

переваг створюваного підприємництва. Аналіз конкуруючих товарів i 

підприємств-конкурентів. Визначення конкурентоспроможності 

підприємництва. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Пошук 

джерел фінансування. Обмеження в підприємництві. Торговельний патент: 

умови придбання, вартість, термін дії. Припинення діяльності підприємств. 

Вибір способу започаткування бізнесу. Традиційні способи: створення 

нового підприємства, купівля існуючого бізнесу. Нетрадиційні способи: прямий 

маркетинг, пересувна торгівля, франчайзинг, надомний бізнес, вихід зі складу 

великої компанії. Етапи започаткування власної справи. Засновницькі 

документи та їх підготовка. Статут підприємництва та засновницький договір. 

Формування статутного фонду. Порядок відкриття рахунка суб’єкта 

підприємницької діяльності в установі банку. Бізнес-план та його роль у 

заснуванні власної справи. Стадії розробки бізнес-плану. Структура та 

технологія розробки бізнес-плану. Порядок державної реєстрації суб’єктів 

підприємництва 

 

ТЕМА 4. РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

Види підприємств в Україні. Особливості створення підприємств різних 

форм власності. Вимоги до статутного фонду. Порядок реєстрації підприємств 



в Україні. Установчі та реєстраційні документи. Резервування найменування 

підприємства. 

Вимоги до складу засновників у різних організаційних формах 

підприємств. Вартість реєстрації юридичних та фізичних осіб. Особливості 

реєстрації акціонерних товариств, товариства з обмеженою відповідальністю, 

приватних підприємств, командитних товариств тощо. Внесення змін до 

установчих документів. 

 

ТЕМА 5. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПАТЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття ліцензії та ліцензування. Види діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. Законодавче врегулювання ліцензування. Порядок отримання 

ліцензії. Вартість ліцензій по різних видах економічної діяльності. 

Поняття патентування. Особливості та порядок придбання патенту у 

видавничій сфері. Продовження патенту та порядок його скасування. 

Короткотерміновий патент. Вартість патентів по видах діяльності. 

 

 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ліквідація підприємств та призупинення діяльності. Порядок ліквідації 

підприємств: за вимогами засновників, за рішенням суду. 

Вартість ліквідації підприємств. Банкрутство та санація. Відносини з 

контролюючими та наглядовими органами під час ліквідації. 

 

ТЕМА 7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Власні, позикові та залучені джерела фінансування підприємницької 

діяльності. Кредитування підприємств різних форм власності. Види кредитів. 

Банківське кредитування. Принципи та умови кредитування. Вимоги до 

документів, необхідних для отримання кредиту. 

Вартість залучених та запозичених коштів. Особливості забезпечення. 

Фінансування бізнесу за рахунок власних коштів. Лізинг обладнання як 

альтернатива кредиту. Венчурне фінансування: сутність, особливості та 

можливість отримання. 

 

ТЕМА 8. ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Загальна та спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

підприємницької діяльності. Особливості для юридичних осіб різних форм 

власності та фізичних осіб. Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб. 

Порядок та форми ведення обліку на підприємствах. Види податків. 

Податкові пільги в різних сферах діяльності. Штрафні санкції. 

 

ТЕМА 9.  РИЗИКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

Види ризиків. Види і особливості економічних, політичних, комерційних, 

інвестиційних і виробничих ризиків. 

Способи зменшення ризиків для бізнесу. Роль і види страхування. 



Франчайзинг і лізинг як способи зниження ризиків. 

 

ТЕМА 10. ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТАЄМНИЦЯ 

Внутрішні і зовнішні шахрайства. Внутрішні та зовнішні забезпечення 

безпеки бізнесу. Боротьба недобросовісною конкуренцією. Закони безпеки. 

Організація системи безпеки. 

Поняття підприємницької таємниці. Предмет та об’єкти комерційної 

таємниці. Законодавче врегулювання. Урахування в договірних відносинах. 

Порядок її розголошення та нагляд за дотриманням. Відповідальність за 

розголошення таємниці. 
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