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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового фахового екзамену – з’ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок осіб, що одержали ступінь бакалавра або
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю та виявили бажання навчатися за програмою магістра зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на
предмет визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові
навчальні програми.
Програма додаткового фахового екзамену охоплює коло питань,
згрупованих в дисципліну «Основи підприємницької діяльності».
Під час підготовки до додаткового фахового екзамену рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення додаткових фахових екзаменів на навчання за
програмою магістра осіб, що одержали ступінь бакалавра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю,
екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування
програмного матеріалу.
Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді.
Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи
своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі
Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес. Природа,
підприємництва і закономірність його розвитку. Сутнісна характеристика
підприємництва.
Особливості
торговельного
підприємництва.
Класифікація
торговельного підприємництва. Характеристика великого та середнього
бізнесу в торгівлі.
Характеристика окремих видів підприємництва.
Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства в
Україні.
Сутність, види та оцінка підприємницького ризику. Характеристика
методів мінімізації ризику.
Методи і критерії вибору видів підприємницької діяльності в сфері
торгівлі. Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі підакцизними
товарами, лікарськими засобами, антикваріатом, предметами мистецтва,
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зброєю, піротехнічними засобами, книгами. Особливості організації торгівлі
енергоносіями. Торгівля через Інтернет.
Сутність організаційно-правової форми підприємницької діяльності,
зміст та особливості в сфері торгівлі. Види організаційно-правових форм і їх
класифікація.
Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Основні види суб'єктів
господарювання в торгівлі та їх класифікація.
Необхідні документи для державної реєстрації. Процедура державної
реєстрації.
Особливості організації суб'єктів підприємницької діяльності із
зарубіжним капіталом. Особливості створення представництв і дочірніх
підприємств в Україні.
Реорганізація суб'єкта підприємницької діяльності: сутність, підстави,
процедура, форми.
Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній
торгівлі.
Загальні особливості підприємницької діяльності в сфері ресторанного
господарства. Вимоги до об'єктів ресторанного господарства.
Порядок створення закладу ресторанного господарства. Дозволи,
нормативи, свідоцтва на відкриття і початок роботи об'єктів ресторанного
господарства.
Сутність зовнішньої торгівлі як сфери підприємництва. Суб'єкти
підприємництва в сфері зовнішньої торгівлі: характеристика, особливості
створення та державної реєстрації.
Поняття торговельної нерухомості, її роль та характеристики.
Класифікація об'єктів торговельної нерухомості.
Оренда торговельної нерухомості, її поняття і функції. Види і форми
оренди. Механізм здійснення орендних відносин.
Сутність послуг, їх роль та місце у ринковій економіці. Класифікація та
види послуг. Загальна характеристика сфери послуг.
Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг.
Способи
організації
і
державної
реєстрації
агентських,
дистриб'юторських, дилерських, брокерських, комісійних (консигнаційних)
фірм та інших видів посередників.
Підприємництво в сфері надання логістичних послуг.
Підприємництво в сфері надання митних послуг (з декларування та
митного оформлення вантажів, митних ліценційних складів).
Підприємство у сфері надання інформаційних та консалтингових
послуг.
Підприємництво в сфері надання фінансових послуг.
Підприємництво у сфері страхування. Підприємництво у сфері надання
сервісних послуг.
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Основи бізнес-планування
Суть бізнес-плану, мета його створення і призначення. Ключові розділи
бізнес-плану і їх взаємозв'язок. Оформлення бізнес-плану, його затвердження
і порядок реалізації.
Сутність і зміст стратегій підприємництва. Особливості стратегій
торговельного підприємництва. Вибір стратегій і пріоритетів.
Регуляторна державна політика в сфері підприємництва. Дерегуляція
на стадії організації суб'єктів підприємництва.
3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1. Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес.
2. Особливості
торговельного
підприємництва.
Класифікація
торговельного підприємництва.
3. Поняття суб'єкта підприємницької діяльності.
4. Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в
роздрібній торгівлі.
5. Загальні особливості підприємницької діяльності в сфері
ресторанного господарства.
6. Оренда торговельної нерухомості, її поняття і функції.
Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг.
7. Підприємництво в сфері надання логістичних послуг.
8. Підприємництво в сфері надання митних послуг.
9. Підприємництво в сфері надання фінансових послуг.
10.Підприємництво у сфері страхування.
11.Підприємництво у сфері надання сервісних послуг.
12.Оформлення бізнес-плану, його затвердження і порядок реалізації.
13.Особливості стратегій торговельного підприємництва. Вибір
стратегій і пріоритетів.
14.Регуляторна державна політика в сфері підприємництва.
Дерегуляція на стадії організації суб'єктів підприємництва.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору вступників, що мають диплом за
ступенем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за
іншою спеціальністю, при прийомі для здобуття ступеня магістра –
проводиться додатковий фаховий екзамен з основ підприємницької
діяльності.
Додатковий фаховий екзамен має на меті визначити встановити
можливість випускників інших спеціальностей (за виключенням тих, хто має
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кваліфікацію бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі
споріднених спеціальностей) навчатися за магістерською програмою зі
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
В процесі екзамену комісія повинна оцінити:
1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи
частини явища в єдине ціле.
2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.
3. Обсяг знань з основ підприємницької діяльності (сутність, роль
підприємництва та його особливості в сфері торгівлі, основи бізнеспланування).
Оцінка за результатами додаткового фахового екзамену виставляється
за 100-бальною шкалою.
4.2. Крім додаткового фахового екзамену вступники на програму
магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язково складають
фаховий екзамен та екзамен з іноземної мови, які оцінюються за 100-бальною
шкалою (див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра» та «Методичні матеріали до вступних випробувань з
іноземної мови на навчання за програмою магістра»).
4.3. Враховується також середній бал додатку до диплома бакалавра
(див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра»).
4.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки (див. «Методичні матеріали
до вступних випробувань на навчання за програмою магістра»).
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