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ВСТУП
Прийом вступників на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю для
здобуття ступеня магістра на спеціальність «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», проводиться за результатами додаткового вступного
випробування - комплексного екзамену з фаху, який включає дисципліни:
«Підприємницька діяльність» та «Бізнес-планування».
Модуль 1: «Підприємницька діяльність»
Тема 1. Загальна характеристика підприємницької діяльності
Коротка історія розвитку теорії підприємництва. Жан Батіст Сей,
Адам Сміт, Давід Рікардо, Карл Маркс, Поль Самуельсон їх погляди на
підприємництво. Внесок Й. Шумпетера

та Ф. Хайєка

в розвиток теорії

підприємництва.
Предмет дисципліни. Система виробничих відносин між різними
суб’єктами підприємництва. Економічні закони. Методи ведення бізнесу.
Методологічна

база

«підприємницької

діяльності».

Системно-

структурний аналіз. Єдність історичного і логічного. Аналіз і синтез. Метод
наукової абстракції. Принцип суперечності.
Підприємництво як особливий вид діяльності, стиль і тип господарської
поведінки. Функції підприємницької діяльності. Принципи підприємницької
діяльності.
Основні форми організації підприємницької діяльності: одноосібна
власність,

товариство,

корпорація.

Характерні

риси

загальних

форм

організації підприємництва. Основні недоліки та переваги наведених форм
організації.

Раціональний

вибір

форми

організації

підприємницької

діяльності. Класична та інноваційна моделі підприємництва.
Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі
ринкової економіки. Підприємництво як важіль зміни структури економіки,

«живильне середовище» для конкуренції, каталізатор економічного розвитку,
чинник економії і раціонального використання ресурсів.
Тема 2. Типологія підприємництва
Підприємницька діяльність у виробництві. Виробництво: матеріальне
та духовне. Важливість виробничого підприємництва. Головна частина
виробничого

підприємництва.

підприємництва. Фактори

Умови

виробництва.

ведення

Виробниче

виробничого

підприємництво

у

широкому та вузькому тлумаченні.
Підприємництво у посередництві. Суб'єкти
Інститут

економічних

відносин.

Посередники. Ефективність посередництва.

посередництва.

Найбільш розповсюджені форми посередництва: агентування, брокерство,
дилерство, рієлтерство. Основні економічні поняття властиві наведеним
формам посередництва: агенти виробників, агенти по закупівлям, повноважні
агенти по збуту, брокер, комісіонер, консигнація, оптова фірма, оптовий
дистриб'ютор,

дистриб'ютер,

торговий

дім,

аукціонна торгівля, біржа,

рієлтер. Необхідні умови посередницької діяльності.
Підприємництво у сфері фінансів. Фінансове
складова

та

невід'ємна

підприємництво -

частина підприємницької активності.

Суб'єкти

фінансового підприємництва: банкіри, фінансисти. Інвестиційні компанії та
фонди. Банківська система: державний та комерційні банки. Різновиди
інвестиційних компаній та фондів. Особливості фінансово-кредитного
підприємництва.
Тема 3. Мале підприємництво
Поняття категорій «мале підприємництво», «малий бізнес», «мале
підприємство», «громадянин-підприємець». Критерії віднесення суб’єктів
підприємництва до категорії «мале підприємництво» і «мале підприємство».
Особливості малого підприємництва, його переваги й недоліки.

Мале підприємництво як: основна вихідна соціально-економічна база
відтворення на розширеній основі ефективних виробничих відносин;
провідний сектор та найменш бюджетомісткий засіб ринкової економіки,
стабільне та вагоме джерело податкових надходжень; джерело формування
«середнього класу»; основа соціально-економічних реформ. Вплив малого
підприємництва на темпи економічного розвитку; забезпечення насичення
ринку товарами та послугами; реалізацію інновацій; розвиток конкуренції.
Сучасні

тенденції

соціально-економічного

розвитку

малого

підприємництва в Україні. Результати діяльності малих підприємств.
Особливості розвитку вітчизняного малого бізнесу. Проблеми, що стримують
розвиток і функціонування суб’єктів малого підприємництва.
Тема 4. Технологія заснування власної справи
Об’єктивна необхідність і сутність пошуку підприємницької ідеї.
Джерела

підприємницьких

ідей.

Фактори,

що

впливають

на

вибір

підприємницької ідеї. Методи творчого пошуку підприємницької ідеї.
Процедура

вибору

організаційно-правової

форми

підприємства.

Формування цілей підприємницької діяльності з урахуванням особистої мети
підприємця та особливостей сфери його діяльності. Сучасні вимоги до цілей
підприємництва.
Технологія організації нових фірм. Способи створення підприємств.
Засновники підприємств, їх функції. Типова схема державної реєстрації
новоствореного

підприємства.

Загальна

схема

процедури

реєстрації

підприємницької діяльності без створення юридичної особи.
Ліцензування

підприємницької

діяльності.

Основні

види

підприємницької діяльності в Україні, що потребують обов’язкового
ліцензування. Процедура отримання ліцензії. Термін дії ліцензії та порядок
його пролонгації.

Тема 5. Стратегія підприємництва
Поняття

стратегії

підприємництва.

Етапи

формування

стратегії

підприємницької діяльності. Визначення місії підприємства. Суть та значення
місії для підприємства. Обов'язкова інформація, що міститься у визначенні
місії. Стратегічні цілі підприємства: вимоги, технологія розроблення та
обґрунтування. Класифікація та ранжування цілей підприємства. Головні та
другорядні цілі. Кількісні

та якісні

цілі.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Функціональні галузі
підприємства, в яких проводиться аналіз (маркетинг, фінанси, кадри,
виробництво, НДДКР, організація управління). Оцінка сильних та слабких
сторін підприємства. Визначення ключових факторів успіху компанії. Аналіз
зовнішнього середовища підприємства. Загрози та позитивні можливості для
підприємства, методика їх визначення. Побудова матриці SWOT.
Ієрархія стратегій підприємства. Вибір базової стратегії підприємства.
Застосування матричного підходу для обґрунтування стратегії підприємства.
Конкурентні стратегії підприємства. Функціональні стратегії підприємства:
сутність, види та сфера застосування.
Тема 6. Формування підприємницького капіталу
Сутність

капіталу,

його

матеріальна

та

нематеріальна

форми.

Економічна й елементна структура підприємницького капіталу. Основний та
оборотний капітал, особливості кругообігу.
Поняття початкового підприємницького капіталу. Загальний порядок
формування підприємницького капіталу. Можливі варіанти формування
окремих елементів капіталу. Схема й алгоритм розрахунків необхідного
розміру підприємницького капіталу.
Джерела підприємницького капіталу: кошти накопичені у процесі
попередньої діяльності (власні або успадковані); особисті заощадження як у
грошовій, так і речовій (товарній) формах; позичкові кошти. Вибір і
обґрунтування прийнятних та найбільш ефективних способів формування

початкового статутного капіталу. Позика і кредит. Групування і загальна
характеристика кредитних операцій за ознаками.
Тема 7. Інвестиційна політика підприємства
Сутність

і

значення

інвестиційної

діяльності

фірми.

Правове

регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
Чинники, що впливають на передбачуваний обсяг інвестицій фірми.
Класифікація інвестицій в об’єкти підприємницької діяльності за окремими
ознаками: об’єктами вкладення коштів, характером участі в інвестуванні,
періодом інвестування, формою власності інвестиційних ресурсів, регіональною
ознакою. Реальні (виробничі) й фінансові інвестиції. Власні, позичкові й
залучені джерела інвестиційних ресурсів фірми. Методи фінансування окремих
інвестиційних програм та проектів: повне самофінансування; кредитне
фінансування; лізинг.
Сутність і значення оцінки і прогнозування інвестиційної привабливості
підприємств. Інвестиційна привабливість галузей економіки та промисловості.
Оцінювання і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів (система
узагальнюючих та аналітичних показників, методика їх розрахунків).
Показники фінансового аналізу для оцінювання інвестиційної привабливості
фірми.
Тема 8. Планування підприємницької діяльності
Планування як домінантна функція управління. Принципи планування.
Система планів, що розробляється і використовується на підприємстві.
Класифікація методів планування.
Стратегічне,

тактичне

й

оперативне

планування.

Мета,

сфера

застосування та напрями тактичних планів. Методичні принципи розроблення
та основні параметри тактичних планів. Типові розділи тактичних планів
підприємства. Використання методу бюджетування у плануванні. Бізнес-

планування: призначення, функції, основні розділи. Оперативне планування:
сутність, зміст та сфера застосування. Різновиди оперативних планів.
Методичні принципи, технологія розроблення та зміст оперативних планів.
Тема 9. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у
підприємництві.
Загальна характеристика підприємницьких договорів (контрактів, угод)
як єдиної правової норми партнерських взаємозв’язків у бізнесі. Класифікація
підприємницьких договорів за сферами діяльності. Сутнісна характеристика
договорів стосовно сфери діяльності. Типова змістовна структура договору.
Оферта як особлива форма укладання договору. Тверда і вільна оферта.
Типовий зміст, специфічні й загальні умови договору. Формування
можливих конкретних умов договору: предмет договору; якість продукції;
ціна товару; форма платежу; термін поставки товару; упаковка і маркування
товару; здавання - приймання товару; штрафні санкції; форс-мажор; арбітраж;
інші умови.
Схема підприємницьких дій щодо реалізації проектів як основа для
встановлення

необхідних

партнерських

зв’язків.

Сутність

і

значення

партнерських зв’язків, регулювання правовідносин юридичних та фізичних осіб
у сфері підприємницької діяльності.
Основні напрямки співпраці партнерів: виробництво, товарообмін,
торгівля, фінансові відносини. Форми співробітництва у сфері виробництва
(спільне підприємство, виробнича кооперація, лізинг, проектне фінансування,
ліцензування, підрядне виробництво). Бартер, зустрічна торгівля і комерційна
тріангуляція як форми товарообмінних операцій. Форми угод у сфері торгівлі.
Форми співпраці у сфері фінансових відносин (факторинг і комерційний
трансфер).
Тема 10. Підприємницький успіх і культура бізнесу

Сутність і

складники

підприємницького успіху. Підприємець

як

визначальна особистість у бізнесі. Ділові якості особистості підприємця.
Комерційна інформація в концепції підприємницького успіху.
Характеристика професійної культури бізнесу. Етичні норми бізнесу.
Передумови формування високої культури підприємництва. Сучасні заповіти
підприємця з високим рівнем культури діяльності.
Ділові документи і діловодство, їх сутнісна характеристика і значення
для успішного підприємництва. Класифікація (систематизація) ділової
документації за ознаками. Сучасні вимоги до складання документів стосовно
стилю

ділового

Стандартизоване

листування,
оформлення

елементів

і

реквізитів

правил

написання

тексту.

організаційно-розпорядчих

документів.
Етика підприємництва та її складові. Система підвищення етичності
поведінки на підприємництві.
Культура підприємництва та діловий етикет. Основні аспекти коректної
поведінки ділової людини. Ділова бесіда. Етика спілкування шляхом
телефонних

розмов

і

службового

листування.

Етикет

привітання,

представлення, прийомів та переговорів. Технологія ведення переговорів:
сучасні вимоги, підготовча робота, тактика, психологічні аспекти. Етичні
норми реклами. Створення позитивного іміджу фірми.
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Підприємець — ключова фігура ринкової економіки.
Підприємство: сутність, ознаки, функції.
Принципи підприємницької діяльності.
Форми об’єднань підприємств в Україні.
Статутний фонд та його формування.
Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності.
Підприємницька діяльність у виробництві.
Форми співробітництва у сфері виробництва.
Роль та значення посередницького підприємництва.
Підприємництво у сфері банківських послуг.
Кредитування та його роль у розвитку підприємництва
Ліцензування в підприємницькій діяльності
Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.
Особливості малого підприємництва, його переваги й недоліки.
Технологія заснування власної справи.
Джерела підприємницької ідеї.
Стратегія підприємництва.
Аналіз внутрішнього середовища підприємства.
Формування підприємницького капіталу.
Планування як домінантна функція управління.
Стратегічне, тактичне й оперативне планування.
Бізнес-планування: призначення, функції, основні розділи.
Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності.
Типова змістовна структура договору.
Оферта як особлива форма укладання договору.
Джерела підприємницького капіталу.
Сутність і значення інвестиційної діяльності фірми.
Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
Класифікація інвестицій в об’єкти підприємницької діяльності
Соціальні цінності й культура підприємницької діяльності.
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Модуль 2: «Бізнес-планування»
Тема 1. Практика використання бізнес-планування

у сучасних

умовах господарювання
Об’єктивна необхідність планування підприємницької

діяльності.

Поняття бізнес-плану. Види бізнес-планів за класифікаційними ознаками.
Бізнес-план як інструмент залучення капіталу для реалізації підприємницькою
проекту.

Поняття

інформаційного

бази

бізнес-плану.

Використання

внутрішньої і зовнішньої інформації, первинної та вторинної. Джерела ідей
для реалізації бізнес - плану. Концептуальна основа розробки бізнес-плану.
Тема 2. Концептуальна стадія розробки бізнес-плану
Процес стратегічного планування. Оцінка конкурентної позиції фірми.
Формування матриці конкурентного профілю. Поняття та сутність SWOTаналізу. Використання PEST – аналізу для оцінки зовнішнього середовища
діяльності підприємства. Формування стратегічного набору підприємства
(корпоративна, портфельна, ділова, конкурентна, продуктово-товарна та
функціональна

стратегії).

Типові

конкурентні

стратегії

фірми

за

класифікацією М. Портера.
Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Практичні вимоги до змісту бізнес-плану. Внутрішня логіка розробки
бізнес-плану. Типова структура бізнес-плану та характеристика розділів
бізнес-плану. Загальні вимоги до стилю написання та оформлення бізнесплану. Складання резюме, його призначення та зміст. Умови презентації
бізнес-плану.
Тема 4. Аналіз продукту і ринку
Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її
розвитку. Оцінка результатів діяльності підприємства у звітному році (для
діючого підприємства). Продукт та (або) послуги фірми: фізичний опис

продукту, його привабливість та конкурентоздатність. Загальні параметри
ринку продукції фірми. Визначення цільового ринку бізнесу. З’ясування
конкурентної позиції фірми на ринку, визначення майбутніх джерел
конкуренції.
Тема 5. Формування плану маркетингу
Основні завдання та етапи складання маркетинг-плану. Загальна
маркетингова стратегія фірми залежно від конкурентної позиції підприємства
на ринку. Планування рекламних заходів, фінансування реклами щодо
цільової аудиторії споживачів. Організація рекламної кампанії, PR-акцій на
підприємстві. Політика просування збуту продукції та можливі стратегії
ціноутворення. Оцінка ємності ринку. Модель М.Портера "продукт-ринок".
Розрахунок фінансових потреб на реалізацію плану маркетингу. Основні
напрямки аналізу припущень щодо можливих обсягів продаж.
Тема 6. План виробництва
Основні
особливості,

завдання

виробничого

планово-облікові

одиниці.

плану.

Типи

Схема

виробництва,

виробничих

їх

потоків.

Характеристика виробничої бази (машини та устаткування). Потреби бізнесу
у

виробничих

та

невиробничих

приміщеннях,

оцінка

виробничих

потужностей підприємства, можливості введення і виведення виробничих
потужностей, опис виробничих об’єктів. Вплив зовнішніх факторів на
виробничі параметри бізнесу. Розрахунок планової чисельності робітників
основної та допоміжної діяльності, оплата праці та преміювання.
Тема 7. План організації та менеджменту бізнесу
Головні завдання організаційного плану. Обґрунтування вибору
організаційно-правової форми ведення бізнесу (приватне підприємство,
акціонерне товариство, спільне підприємство) та структури бізнесу фірми
(лінійна, лінійно-функціональна, функціональна, дивізіональна, матрична,

проектна).

Визначення

потреб

фірми

у

персоналі.

Опрацювання

організаційної схеми управління фірмою. Формування кадрової політики і
стратегії фірми. Розробка механізмів мотивації та оплати праці персоналу
фірми. Розрахунок планової чисельності та структури керівників, спеціалістів
та службовців.
Тема 8. Аналіз та оцінка ризиків
Сутність підприємницького ризику. Структура розділу “Оцінка
ризиків”. Типи можливих ризиків, що найчастіше розглядаються в бізнеспланах. Заходи щодо нейтралізації або мінімізації можливих негативних
наслідків. Страхування та самострахування ризиків.
Тема 9. Фінансовий план
Цілі складання фінансового плану. Послідовність складання плану
доходів і видатків. Аналіз капіталу підприємства. Використання власних та
залучених ресурсів. Складання балансу підприємства. Розрахунок точки
беззбитковості. План руху готівки. Процедура складання плану грошових
надходжень і витрат. Розрахунки фінансових коефіцієнтів.
Тема 10. Презентація бізнес-плану
Мета і завдання презентації бізнес-плану. Організація проведення
презентації бізнес-плану. Вибір форми проведення презентації та методів
встановлення контактів з учасниками презентації. Методи використання
наочних матеріалів.
Тема 11. Проведення експертизи бізнес-плану
Об’єктивна необхідність, мета і види експертизи бізнес-планів.
Складові елементи діючих методик проведення експертизи. Зовнішній аудит
матеріалів бізнес-плану. Система експертних критеріїв оцінки рівня якості
розділів бізнес-плану.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.

Об’єктивна необхідність планування підприємницької діяльності.

2.

Види бізнес-планів за класифікаційними ознаками.

3.

Бізнес-план

як

інструмент

залучення

капіталу

для

реалізації

підприємницькою проекту.
4.

Поняття інформаційного бази бізнес-плану.

5.

Концептуальна основа розробки бізнес-плану.

6.

Оцінка конкурентної позиції фірми.

7.

Поняття та сутність SWOT-аналізу.

8.

Типові конкурентні стратегії фірми за класифікацією М. Портера.

9.

Практичні вимоги до змісту бізнес-плану.

10.

Внутрішня логіка розробки бізнес-плану.

11.

Типова структура бізнес-плану та характеристика розділів бізнес-плану.

12.

Складання резюме бізнес-плану, його призначення та зміст.

13.

Умови презентації бізнес-плану.

14.

Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її

розвитку.
15.

Основні завдання та етапи складання маркетинг-плану.

16.

Планування рекламних заходів, фінансування реклами щодо цільової

аудиторії споживачів.
17.

Основні завдання виробничого плану при складанні бізнес-плану.

18.

Вплив зовнішніх факторів на виробничі параметри бізнесу.

19.

Розрахунок планової чисельності робітників основної та допоміжної

діяльності, оплата праці та преміювання.
20.

Обґрунтування вибору організаційно-правової форми ведення бізнесу

Опрацювання організаційної схеми управління фірмою.
21.

Формування кадрової політики і стратегії фірми.

22.

Розробка механізмів мотивації та оплати праці персоналу фірми.

23.

Структура розділу “Оцінка ризиків”.

24.

Типи можливих ризиків, що найчастіше розглядаються в бізнес-планах.

25.

Структура розділу “Фінансовий план” при складанні бізнес-плану.

26.

Послідовність складання плану доходів і видатків

27.

Розрахунок точки беззбитковості.

28.

Мета і завдання презентації бізнес-плану.

29.

Об’єктивна необхідність, мета і види експертизи бізнес-планів.

30.

Система експертних критеріїв оцінки рівня якості розділів бізнес-плану.
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Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні
Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання
відповідей на вступному комплексному екзамені з фаху
Рівень
досягнень
1
відмінно

Оцінка
(5 бальна
шкала)
2
5

Оцінка
(12 бальна
шкала)
3
12-10

добре

4

9-7

задовільно

3

6-4

незадовільно

2

1-3

Критерії оцінювання
4
Глибоке і всебічне знання
матеріалу програми вступного
випробування,
грамотне
і
логічне його викладення, уміння
на основі теоретичних знань
робити узагальнення і практичні
висновки, наявність наукового
підґрунтя й уміння творчо
застосовувати отримані знання
для
вирішення
практичних
завдань.
Повне
знання
матеріалу
програми
вступного
випробування,
відсутність
істотних недоліків логічного
характеру, а також уміння на
основі теоретичних висновків
робити
практичні
дії
та
узагальнення.
Відносно повне знання матеріалу
програми
вступного
випробування,
наявність
окремих істотних помилок при
відповіді на питання.
Низький
рівень
засвоєння
матеріалу програми вступного
випробування,
наявність
істотних помилок при відповіді
на питання, що свідчать про
невірне
розуміння
суті
проблеми, відсутність вміння
пов’язувати теорію з практикою.

