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ВСТУП

Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення у 
вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових 
навчальних дисциплін.

Для вступників спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» за СВО «Магістр» цей комплекс включає дисципліни:

-  підприємництво;
-  підприємницьке право.
При складанні фахових вступних випробувань вступники повинні 

показати високу фундаментальну та фахову підготовку.
Вступник повинен знати:
- законодавство України, що регламентує підприємницьку, 

господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;
- нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно- 

методичні матеріали щодо організації та економіко-фінансових основ 
функціонування підприємства;

- проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і 
шляхи їх вирішення;

- стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємства на 
внутрішньому та зовнішньому ринках;

- теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових 
відносин підприємства;

- методологію і методику комплексного аналізу господарсько- 
фінансової діяльності підприємства;

- напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства;
- методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану;
- основи інформатики та комп’ютерної техніки.



Програма фахових вступних випробувань

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

Фахові вступні випробування для вступників передбачають виконання 
тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого 
спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із 
запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:
а) запитальної (змістовної) частини;
б) 4 відповіді.
Оцінювання здійснюється за шкалою від 50 до 100 балів (табл. 1).

Таблиця 1
_____Відповідність балів додаткового фахового іспиту шкалі 50-100_____

За 4-х бальною За шкалою
ш калою 50-100

3,51-3,56 76
3,57-3,62 77
3,63-3,68 78
3,69-3,74 79
3,75-3,80 80
3,81-3,86 81
3,87-3,92 82
3,93-3,98 83
3,99-4,04 84
4,05-4,10 85
4,11-4,16 86
4,17-4,22 87
4,23-4,28 88
4,29-4,34 89
4,35-4,40 90
4,41-4,46 91
4,47-4,52 92
4,53-4,58 93
4,59-4,64 94
4,65-4,70 95
4,71-4,76 96
4,77-4,82 97
4,83-4,88 98
4,89-4,94 99
4,95-5,00 100

За 4-х бальною  
ш калою

За ш калою  
50-100

2,00-2,06 51
2,07-2,12 52
2,13-2,18 53
2,19-2,24 54
2,25-2,30 55
2,31-2,36 56
2,37-2,42 57
2,43-2,48 58
2,49-2,54 59
2,55-2,60 60
2,61-2,66 61
2,67-2,72 62
2,73-2,78 63
2,79-2,84 64
2,85-2,90 65
2,91-2,96 66
2,97-3,02 67
3,03-3,08 68
3,09-3,14 69
3,15-3,20 70
3,21-3,26 71
3,27-3,32 72
3,33-3,38 73
3,39-3,44 74
3,45-3,50 75

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному 
завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких вступник повинен 
вибрати вірну. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна 
кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань 
становить 100 балів.

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу 
на навчання вступників, які при складанні фахового вступного випробування 
отримали не менше 68 балів. Тривалість вступного випробування -  1 година.
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ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ З РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН 

ДИСЦИПЛІНА «ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Тема 1. Теоретичні основи підприємництва
Зміст, мета, завдання та структура навчального курсу «Підприємництво», 

його теоретичні та методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, 
що формують систему знань майбутнього фахівця.

Історичні передумови виникнення практики підприємництва як 
ефективного методу управління організацією. Приклади та сфери застосування 
практики підприємництва у сучасному та історичному бізнес-середовищі.

Соціально-економічні функції підприємництва.
Тема 2. Державна політика та регулювання підприємницької 

діяльності
Державна підтримка підприємництва. Регуляторна державна політика в 

сфері підприємництва. Система контролю та нагляду за діяльністю суб’єктів 
підприємництва. Самоорганізація суб’єктів підприємництва.

Тема 3. Галузі та види господарчої і підприємницької діяльності
Види господарської діяльності та їх класифікація. Підприємницька 

діяльність в різних сферах господарської діяльності. Торгівельне 
підприємництво. Фінансове підприємництво. Підприємництво у сфері послуг.

Тема 4. Підприємницьке середовище
Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища. 

Інфраструктура підприємництва. Функції та модель підприємництва. Правова 
база підприємництва.

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні.
Тема 5. Види підприємств
Підприємство як форма прояву підприємництва. Класифікація 

підприємств. Підприємства колективної власності. Види кооперативів. 
Державні та змішані підприємства. Підприємства з іноземними інвестиціями. 
Малі підприємства. Організаційно-правові форми підприємств. Види 
господарських товариств. Особливості господарських товариств.

Тема 6. Економічні та правові засади підприємництва
Засади підприємницької діяльності в Україні. Правове регулювання 

підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності. Тактика 
і стратегія в підприємництві. Економічне забезпечення підприємницької 
діяльності. Сучасні проблеми підприємництва в Україні.

Тема 7. Організація підприємництва
Технологія створення власної справи. Формування початкового капіталу. 

Поняття торгівельної марки та найменування підприємства. Установчі 
документи та їх підготовка. Реєстрація підприємницької діяльності. 
Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація, ліквідація,
реструктуризація підприємства. Можливі помилки при організації
підприємства.
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Тема 8. Менеджмент в підприємництві
Система підприємницького управління. Розробка стратегії та планування 

підприємницької діяльності. Маркетинг у підприємництві. Організація 
фінансової діяльності та оптимізація оподаткування підприємства. 
Зовнішньоекономічна діяльність. Ризики підприємницької діяльності та 
економічна безпека підприємства.

Тема 9. Психологія та етика підприємництва
Мотивація підприємницької діяльності. Загальні риси сучасного 

підприємця. Культура та етика підприємницької діяльності.
Тема 10. Форми взаємодії та співробітництва у підприємництві
Організація договірних взаємовідносин у підприємництві. Державно- 

правове партнерство. Соціальна відповідальність бізнесу. Громадські 
об’єднання підприємців. Венчурні та офшорні підприємства. Орендна форма 
господарювання. Лізинг. Концесія. Франчайзингова форма підприємництва.
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ДИСЦИПЛІНА «ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО»

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права.
Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет 

підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові 
відносини, що регулюються підприємницьким правом. Товарно-грошові 
(майнові) та управлінські відносини. Методологічні основи правового 
регулювання підприємницької діяльності. Основні ознаки, що характеризують 
галузевий метод регулювання. Система підприємницького права. 
Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення 
підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького 
права, що визначають його нормативну характеристику. Соціальна цінність 
підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин. 
Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль 
актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності.
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види 

підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує 
спеціального дозволу. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус 
підприємців (загальні положення). Підприємницька діяльність без створення 
юридичної особи. Правова регламентація заборон щодо провадження 
громадянами підприємницької діяльності.

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі види.
Суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи 

(фізичні особи -  підприємці). Суб’єкти підприємницької діяльності -  
юридичні особи. Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства 
України. Статут підприємства. Спеціальна правоздатність підприємства. Філії 
та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус. 
Г осподарські товариства: поняття та види відповідно до законодавства України. 
Права та обов’язки засновників і учасників господарських товариств. Функції 
статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських 
товариств різних видів. Інші організаційно-правові форми суб’єктів 
підприємницької діяльності, правовий статус за законодавством України.

Тема 4. Організація підприємницької діяльності.
Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. Порядок і особливості державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 
Особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності -  
юридичних осіб. Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації. 
Отримання дозволів на початок роботи. Підстави порядок перереєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності. Установчі документи юридичних осіб - 
суб’єктів підприємницької діяльності. Функції статутного фонду. Особливості 
установчих документів підприємств і господарських товариств. Ліцензування 
господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності.
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Тема 5. Припинення підприємницької діяльності.
Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи - суб’єктів 
підприємницької діяльності. Форми реорганізації. Ліквідація юридичної особи - 
суб’єкта підприємницької діяльності, порядок її здійснення. Черговість 
задоволення претензій кредиторів. Банкрутство суб’єктів підприємницької 
діяльності: поняття, суб’єкти. Провадження у справах про банкрутство. 
Порядок виявлення кредиторів. Проведення санації. Наслідки визнання 
боржника банкрутом.

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Склад майна підприємця. 
Об’єкти майнових прав суб’єктів підприємницької діяльності. Правовий режим 
речей. Правовий режим грошей. Правовий режим цінних паперів. Об’єкти 
права інтелектуальної власності суб’єктів підприємницької діяльності (загальні 
положення).

Тема 7. Договірне право. Загальні положення.
Поняття договору у підприємницькій діяльності. Укладання, зміна і 

розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і 
неукладеними. Попередній договір. Виконання договірних зобов’язань. 
Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за 
порушення договірних зобов’язань. Припинення договірних зобов’язань.

Тема 8. Договори про передачу майна у власність.
Договір купівлі-продажу, його види. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

Порядок заняття торговельною діяльністю і торговельного обслуговування 
населення. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил 
торговельної діяльності і торговельного обслуговування населення. 
Особливості оптової торгівлі. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх 
створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. Порядок 
встановлення правил біржової торгівлі. Види біржових угод. Договір міни. 
Бартерний договір: поняття та особливості. Договір безоплатної передачі 
(дарування). Договір поставки. Договір контрактації.

Тема 9. Договори про передачу майна в користування.
Поняття та зміст договору майнового найму. Види договорів майнового 

найму. Договір безоплатного користування майном. Договір оренди. 
Особливості оренди державного і комунального майна. Договір лізингу. 
Концесійний договір.

Тема 10. Договори про виконання робіт та надання послуг.
Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. 

Договір підряду. Договір підряду на капітальне будівництво. Транспортні 
договори. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. 
Поняття і види договору перевезення вантажів. Відповідальність за порушення 
умов договору перевезення. Комерційні акти та порядок їх складання. Інші 
транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір 
транспортної експедиції. Договір страхування. Правове регулювання страхової
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діяльності у підприємництві. Договір позики та кредитний договір. 
Розрахункові відносини. Договір банківського рахунка. Депозитний договір. 
Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову.

Тема 11. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори про 
створення юридичної особи.

Договори про сумісну діяльність. Склад майна і порядок здійснення 
внесків учасниками сумісної діяльності. Установчий договір про створення 
юридичної особи. Права і обов’язки сторін за установчим договором.

Тема 12. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.
Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері 

підприємництва. Державний контроль за дотриманням антимонопольного 
законодавства. Поняття та порядок монопольної діяльності. Методика 
визначення монопольного стану. Неправомірні угоди між підприємцями. 
Дискримінація підприємців органами державної влади та управління. 
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Поняття 
недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку. Відповідальність за 
недобросовісну конкуренцію.

Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальні положення про ЗЕД у сфері підприємництва. 
Зовнішньоекономічні договори (контракти). Валютне регулювання і валютний 
контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний 
комерційний арбітраж.

Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. Цивільний, кримінальний, адміністративний і 
нотаріальний захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності. Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції. Розгляд 
господарських спорів господарськими судами. Підвідомчість господарських 
спорів і компетенція господарських судів щодо їхнього вирішення. Порядок 
розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень господарського 
суду. Розгляд господарських спорів третейськими судами.
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