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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 
Метою атестаційного екзамену є оцінювання рівня професійної компетентності, 

ступеня засвоєння освітньо-професійної програми підготовки та підсумкова атестація 

фахівця щодо відповідності освітньому ступеню «бакалавр» галузі знань 07 Управління та 

адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Програма атестаційного екзамену з економіки та управління підприємством містить змістові 

модулі нормативних навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ОПП бакалавра. 

Програма призначена для перевірки ступеня оволодіння студентами фаховими 

компетентностями та готовність їх до виконання професійних обов'язків.  

Завданням атестаційного екзамену є: оцінка рівня сформованості фахових 

компетентностей здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за кваліфікацією бакалавр 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 

2. ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

 
2.1. Етапи проведення 

Атестаційний екзамен проводиться в один етап. 

2.2. Форми проведення 

Атестаційний екзамен проводиться в усній формі за завданнями, затвердженими  

випусковою кафедрою, які містять у собі одне теоретичне та два практичні завдання: 

вирішення задачі та розробку і презентацію бізнес-плану. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

3.1. Структура екзаменаційного завдання 

 
Назва екзаменаційного 

завдання 

Компетентності, що 

перевіряються 

Результати навчання, що 

перевіряються 

Блок 1. Завдання для оцінки  фахових  компетентностей за напрямом підготовки 

Теоретичне завдання CК. 1. Критичне осмислення 

теоретичних засад 

підприємницької, 

торговельної та біржової 

діяльності.  

CК. 3. Здатність здійснювати 

діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин. 

CК. 4. Здатність застосовувати 

інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур.  

CК. 7. Здатність визначати і 

виконувати професійні 

завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

CК. 9. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, 

ПРН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

ПРН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПРН 3. Мати навички 

письмової та усної професійної 

комунікації державною й 

іноземною мовами. 

ПРН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 
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торговельних і біржових 

структур. 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 10. Демонструвати 

здатність діяти соціально 

відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень 

суспільства. 

ПРН 15. Оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 

Практичне завдання: 

вирішення задачі 

CR. 1. Критичне осмислення 

теоретичних засад 

підприємницької, 

торговельної та біржової 

діяльності.  

CК. 2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні 

методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

CК. 3. Здатність здійснювати 

діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин. 

CК. 5. Здатність визначати та 

оцінювати характеристики 

товарів і послуг в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності.  

CК. 6. Здатність здійснювати 

діяльність з дотриманням 

вимог нормативно-правових 

документів у сфері 

підприємницької, 

торговельної та біржової 

діяльності. 

CК. 8. Здатність застосовувати 

основи обліку та 

оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

CК. 9. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, 

ПРН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

ПРН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПРН 3. Мати навички 

письмової та усної професійної 

комунікації державною й 

іноземною мовами. 

ПРН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 10. Демонструвати 

здатність діяти соціально 

відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень 

суспільства. 

ПРН 11. Демонструвати базові 

й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці; 

ПРН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 



 5 

торговельних і біржових 

структур. 

CК. 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

ПРН 15. Оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 

ПРН 16. Знати нормативно-

правове забезпечення 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і застосовувати його 

на практиці. 

ПРН 17. Вміти вирішувати 

професійні завдання з 

організації діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати 

проблеми у кризових ситуаціях 

з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів. 

ПРН 19. Застосовувати знання 

й уміння для забезпечення 

ефективної організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур з урахуванням 

ринкової кон’юнктури і діючих 

правових норм. 

Практичне завдання: 

розробка та презентація 

бізнес-проєкту. 

СК. 1. Критичне осмислення 

теоретичних засад 

підприємницької, 

торговельної та біржової 

діяльності. 

СК. 2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні 

методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

СК. 3. Здатність здійснювати 

діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин. 

СК. 4. Здатність застосовувати 

інноваційні підходи в 

ПРН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

ПРН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПРН 3. Мати навички 

письмової та усної професійної 

комунікації державною й 

іноземною мовами. 

ПРН 4. Використовувати 
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діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

СК. 6. Здатність здійснювати 

діяльність з дотриманням 

вимог нормативно-правових 

документів у сфері 

підприємницької, 

торговельної та біржової 

діяльності. 

СК. 7. Здатність визначати і 

виконувати професійні 

завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

СК. 8. Здатність застосовувати 

основи обліку та 

оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності.  

СК. 10.  Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

 

 

сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої 

інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

ПРН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 7. Демонструвати 

підприємливість в різних 

напрямах професійної 

діяльності, брати 

відповідальність за результати. 

ПРН 11. Демонструвати базові 

й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці;  

 ПРН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

ПРН 15. Оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 

ПРН 16. Знати нормативно-

правове забезпечення 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і застосовувати його 

на практиці. 

ПРН 17. Вміти вирішувати 

професійні завдання з 

організації діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати 

проблеми у кризових ситуаціях 

з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів. 
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ПРН 19. Застосовувати знання 

й уміння для забезпечення 

ефективної організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур з урахуванням 

ринкової кон’юнктури і діючих 

правових норм. 

  
3.2. Зміст екзаменаційних завдань 

 
3.2.1. Теоретичні завдання атестаційного екзамену потребують вивчення певних 

розділів дисциплін, що входять до складу освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 Їх складено з урахуванням розділів програми підготовки бакалаврів спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: «Економіка підприємства», «Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків в підприємницькій діяльності», «Економіка та 

організація інноваційної діяльності», «Організація підприємницької діяльності», «Бізнес-

планування».   

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Вивчення, цілі та напрямки діяльності підприємства. Класифікація і структура 

підприємств. Правові засади функціонування. Добровільні об’єднання підприємств. 

Структура підприємства. Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовищ 

підприємства. Підприємництво – сучасна форма господарювання. Галузева структура 

промисловості України. 

Управління підприємством. 

Сутність і функції процесу управління. Методи управління підприємством. 

Організаційна структура підприємства. Виші органи державного управління підприємствами. 

Шляхи вдосконалення управління підприємством. 

Персонал підприємства. 

Класифікація і структура персоналу підприємства. Категорії персоналу (керівники, 

службовці, спеціалісти, робітники). Показники наявності і руху персоналу. Визначення 

чисельності окремих категорій працівників. Кадрова політика, її основні цілі  та напрямки. 

Сучасна система управління персоналом. Зарубіжний досвід управління персоналом. 

Основні фонди і виробничі потужності. 

Сутність основних фондів, їх структура і класифікація. Оцінка основних виробничих 

фондів (ОВФ). Спрацювання, амортизація і відтворення. Розширене відтворювання і 

використання ОВФ. Шляхи її підвищення. Виробнича потужність, методологічні принципи її 

розрахунку. Середньорічна, вихідна потужність. 

Оборотні фонди підприємства. 

Сутність, класифікація та структура оборотних фондів підприємства. Кругообіг 

оборотних коштів. Методи нормування оборотних засобів. Джерела утворення. Показники 

оборотності оборотних коштів, шляхи підвищення ефективності їх використання. 

Нематеріальні ресурси і активи. 

Сутність нематеріальних ресурсів, їх склад. Характеристика об’єктів  промислової та 

інтелектуальної власності. Нематеріальні активи. Поняття та елементний склад. Оцінка і 

строки зношування, списання нематеріальних активів. 
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Інвестиційні ресурси. 

Поняття і структура інвестицій. Технологічна, відтворювальна, галузева і територіальна 

структура капіталовкладень. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування 

виробничих інвестицій. Капітальне будівництво. Формування і регулювання фінансових 

інвестицій. Види цінних паперів, порядок їх випуску, обсягу і використання, залучення 

іноземних інвестицій для розвитку діяльності суб’єктів господарювання. Види і форми 

іноземних інвестицій. Оцінка ефективності вкладення виробничих і фінансових інвестицій. 

Методика порівняльної ефективності визначення чистої теперішньої вартості 

капіталовкладень та грошових потоків, розведених у часі. Державне регулювання фінансових 

інвестицій. Чинники підвищення ефективності їх використання. 

Інноваційні процеси. 

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково – технічний прогрес, його  

особливості, загальні та пріоритетні напрямки. Організаційний прогрес як узагальнене явище 

використання організаційних, економічних, соціальних та юридичних нововведень. Оцінка 

ефективності технічних та організаційних нововведень. Показники технічного рівня 

виробництва. Основні шляхи вдосконалення техніко – технологічної бази виробництва. 

Управління технічним розвитком підприємства. 

Організація виробництва. 

Структура і принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 

виробництв. Поняття виробничого і технологічного циклів. Методи організації виробництва. 

Форми суспільної організації виробництва. Сутність і соціально – економічне значення 

застосування існуючих форм  виробництва (концентрації, спеціалізації і кооперування, 

комбінування, конверсії, диверсифікації). Роль і місце малого бізнесу в ринковій системі 

господарювання в Україні  та за її межами. 

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. 

Поняття, види і значення інфраструктури підприємства. Система технічного 

обслуговування: загальна характеристика, функції, вплив на економіку  підприємства. 

Характеристика ремонтного, інструментального, енергетичного, складського господарства. 

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємств. Планування його соціального 

розвитку. Роль капітального будівництва у відтворенні і розвитку інфраструктури 

підприємства.  

Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства. 

Методи і принципи державного економічного регулювання. Державні контракти і 

державне замовлення. Державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання. 

Методологічні основи і принципи прогнозування та планування. Стратегія розвитку 

підприємства. Бізнес – планування. Тактичне, поточне й оперативне планування на 

підприємстві.  

Матеріальні ресурси і виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. 

Поняття про матеріальні ресурси в промисловості. Види сировини, її класифікація. 

Основні напрямки економії ресурсів. Загальна характеристика продукції. Класифікація та 

показники обсягу. Номенклатура і асортимент.  

Маркетингова діяльність, основні принципи і концепції маркетингу, його стратегія і 

тактика. Матеріально – технічне забезпечення виробництва: характеристика, форми і 

системи. Якість і конкурентоспроможність продукції.  

Стандартизація і сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю продукції та 

внутрішньовиробничий технічний контроль.  

Продуктивність, мотивація та оплата праці. 

Продуктивність праці персоналу. Методи розрахунку продуктивності праці на 

підприємствах виробничої сфери. Показники рівня продуктивності праці. Зовнішні та 

внутрішні чинники її зростання. Мотивація трудової діяльності працівників. Класифікація 

методів мотивації. Оплата праці: сутність та функції. Основи організації праці на 

виробництві. Форми і системи оплати праці персоналу.  
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Валові витрати на виробництво продукції. 

Класифікація витрат на виробництво. Кошторис виробництва: зміст, розрахунок, 

методика обчислення. Собівартість валової , товарної, реалізованої продукції. Постійні та 

змінні витрати. Методи визначення критичного обсягу виробництва. Об’єкти 

калькулювання. Пошук резервів та шляхи зниження собівартості продукції підприємства.  

Ціна на продукцію: встановлення і регулювання. 

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін (тарифів). Методи 

встановлення і регулювання. 

Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності підприємства. 

Прибуток і дохід  як основний показник фінансово – економічної діяльності  

підприємства. Джерела формування прибутку і доходу. Види прибутку. Рентабельність 

продукції, ресурсів, підприємства в цілому. Шляхи підвищення рівня рентабельності. Оцінка 

загального фінансово – економічного стану підприємства (за групою показників 

прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності). 

Антикризова система господарювання. 

Поняття економічної безпеки суб’єктів господарювання. Національна програма 

антикризового господарювання як складова економічної безпеки вітчизняних підприємств. 

Форми та ефективність реалізації програм антикризового господарювання. Реструктуризація 

підприємств, організаційні форми  реструктуризації. Санація підприємств. Особливості 

державної підтримки у проведенні санації конкурентоспроможних  підприємств. 

 

 «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
Сутнісна характеристика господарських рішень та технологія прийняття рішень 

господарської діяльності. 

Сутність господарських рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до 

господарських рішень та умови їх досягнення.  

 Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Етапи та процедури процесу 

прийняття рішень господарської діяльності. Структурні схеми прийняття господарських 

рішень. Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.  

 Методичні основи підготовки господарських рішень.  

Методи розробки господарських рішень. Аналітичні, статистичні та математичні 

методи. Методи експертних оцінок. Евристичні методи індивідуальної та групової роботи. 

Ділові й організаційно-діяльнісні ігри.  

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності.  

Методичні підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Основні 

параметри та умови забезпечення якості рішення. Види ефективності рішень господарської 

діяльності. Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.  

 Прогнозування та аналіз господарських рішень.  

Основні завдання та головні принципи прогнозування господарських рішень. Сутність 

та принципи аналізу господарських рішень. Зміст та сфери застосування методів аналізу 

господарських рішень.  

 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності.  

Сутність невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація 

невизначеності. Урахування чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її 

зниження.  

 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.  

Правила обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності. Особливості 

побудови матриці прибутків і матриці витрат. Основи раціональної поведінки. Зміст теорії 

корисності. Методика побудови функції корисності.  
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 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень.  

Сутнісна характеристика ризику. Основні риси та функції підприємницького ризику. 

Чинники впливу на ступінь ризику. Класифікація підприємницьких ризиків.  

Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику та у конфліктних 

ситуаціях 
Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень за 

умов ризику. Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Сутність та система 

понять теорії ігор. Чиста та змішана стратегії.  

Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику.  

Критерії ефективності інвестиційних рішень. Врахування ризику при обґрунтуванні 

ставки дисконтування. Сутність фінансових рішень та зміст теорії оптимального портфеля. 

Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.  

 Якісне та кількісне оцінювання підприємницьких ризиків.  

Характеристика основних зон ризику. Встановлення причин виникнення основних 

видів господарських ризиків.  

Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. Методи 

кількісного оцінювання підприємницьких ризиків. Аналіз варіабельності прибутку.  

Основи ризик-менеджменту, напрями і методи регулювання та зниження ступеня 

ризику 

Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність та структурна 

схема ризик-менеджменту. Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками.  

Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та 

страхування ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Диверсифікації діяльності 

підприємства. Модуль «імовірність виникнення втрат/рівень збитків» для пошуку рішення 

щодо оптимізації ступеня ризику.  

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. 

Характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна 

концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій за 

місцем їх походження, здійснення та впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи 

та стадії інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. 

Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. 

Економічні теорії інноваційного розвитку. Сучасні тенденції інноваційного розвиту 

економіки. інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на 

економічний розвиток. 

Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. 

Мета та принципи регулювання державної інноваційної політики. Основні принципи 

державної інноваційної політики. Інновації як об’єкт державної політики. Типи державної 

інноваційної політики: інноваційна політика "технологічного поштовху", інноваційна 

політика ринкової орієнтації, інноваційна політика соціальної орієнтації, інноваційна 

політика, яка націлена на зміну економічної структури господарського механізму. Система 

державного регулювання інноваційної діяльності. 

Інноваційна політика підприємства. 

Змістова характеристика інноваційної політики підприємства. Місце інноваційної 

політики підприємства в загальній стратегії розвитку.  Складові елементи інноваційної 

політики підприємства.  Прогнозування і планування інноваційної діяльності 

підприємств. Етапи планування інноваційної діяльності.  

Управління інноваційними процесами. 

Основи управління інноваційними процесами. Інновації та інноваційний процес. Види 

інноваційного процесу. Фази інноваційного процесу. Організаційна структура управління 

підприємством. Організація управління інноваціями на підприємстві. Впровадження 

інновацій як стадія інноваційного процесу. Шляхи вдосконалення інноваційної діяльності 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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підприємства. Ефективність інноваційної діяльності. Удосконалення інноваційної діяльності 

як основа досягнення стратегічного конкурентної переваги підприємства.  

Управління інноваційним розвитком підприємства. 

Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Особливості 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Характеристика напрямків 

розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі. Характеристика стадій 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтування вибору 

напрямів інноваційного розвитку. Стратегічні альтернативи та вибір інноваційної стратегії. 

Організаційні форми інноваційної діяльності. 

Особливості організаційних форм забезпечення інноваційної діяльності. 

Організаційно-управлінські структури, їх характеристики та шляхи підвищення 

ефективності. Засоби ефективного впровадження інновацій. Форми технологічної 

кооперації, їх роль в інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку. 

Особливості створення інновацій і формування попиту на них. 

Основні поняття маркетингу інновацій. Маркетингова петля якості інновацій. 

Особливості створення інновацій на підприємстві. Засоби та методи створення інновацій. 

Доцільність виробництва певного виду продукції. Формування попиту на інновації та засоби 

його відображення. 

Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. 

Теоретичні і практичні засади моніторингу інновацій. Статистика науково-

технологічної та інноваційної діяльності. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства: загальні положення. Склад інформації для створення наукомісткої 

високотехнологічної продукції. Інформаційні ресурси: можливості оцінки. Перспективи 

розвитку інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 

Фінансування інноваційної діяльності. 

Складові елементи фінансової стратегії підприємства. Джерела і види фінансування 

інноваційної діяльності. Лізингове фінансування та його особливості Фінансове 

забезпечення науково-технологічних розробок. 

Оновлення техніко-технологічної бази підприємства. 

Техніко-технологічний стан підприємства та показники його оцінки. Напрямки 

технічного розвитку підприємства. Здатність підприємства до технологічних змін. 

Ефективність впровадження нової техніки та технології. Методичні основи оцінки 

інноваційного потенціалу підприємства. 

Інноваційний проєкт: обґрунтування та реалізація. 

Сутність та основні види інноваційних проєктів. Обґрунтування доцільності 

впровадження інноваційного проєкту. Моніторинг інноваційного проєкту і методики його 

оцінки. Методи оцінки ефективності інноваційних проєктів. 

Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

Методологічні основи оцінки ефективності. Оцінка доцільності інвестицій в умовах 

ризику. Методичні основи оцінки інноваційних ризиків. Комплексне оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності 

Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. 

Роль і вплив інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Методи оцінки об’єктів 

інтелектуальної власності. Вдосконалення процесів передачі об’єктів інтелектуальної 

власності. Комерціалізація науково-технічних розробок в університеті. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Підприємництво в ринковому середовищі.  
Виникнення та еволюція поняття «підприємництво». Ознаки підприємництва. Основні 

функції підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Зовнішнє та 

внутрішнє  середовище підприємництва. Правова база розвитку підприємництва. Проблеми 

правового забезпечення підприємництва в Україні.  

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Організаційно-правові форми підприємництва.  

 Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні види підприємств та їх 

організаційні форми. Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, 

концерн. Господарські товариства як суб’єкти підприємництва та їх види. Особливості 

створення та функціонування акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних 

товариств. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 

Особливості діяльності виробничого кооперативу.  

Мале підприємництво.  

Місце і роль малого підприємництва в ринковій економіці.  Економічна сутність 

малих підприємств. Переваги та недоліки малого  підприємництва. Особливості розвитку 

малого підприємництва в Україні та за кордоном. Проблеми фінансового забезпечення 

розвитку малого підприємництва в Україні. Державна підтримка малого бізнесу. Бізнес-

інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.  

Види та сфери підприємницької діяльності.  

Підприємництво приватне, колективне, державне та особливості їх здійснення. 

Виробниче підприємництво як визначальний вид підприємницької діяльності. 

Підприємництво у сфері виробництва в Україні. Комерційне  підприємництво та його 

суб’єкти: товарні біржі, торговельні доми, виставки-продажі, аукціони, ярмарки, заклади 

оптової та роздрібної торгівлі. Фінансово-кредитне підприємництво та його складові: 

грошове та інше фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері 

фінансів і страхування.  

Селянське (фермерське) господарство.  

Фермерське господарство як форма підприємницької діяльності. Сутність селянського 

(фермерського) господарства. Особливості створення і діяльність фермерських господарств в 

Україні. Тенденції та проблеми розвитку фермерства. Основні напрями державної підтримки 

селянських (фермерських) господарств. Кредитування підприємців на селі. Роль кредитних 

спілок у фінансовому забезпеченні фермерських господарств.  

Державне регулювання підприємництва.  

 Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, його форми та 

методи: адміністративні, правові, економічні. Прямі та непрямі методи регулювання. 

Інструменти впливу держави на розвиток підприємництва: податкова політика, цінове та 

кредитно-грошове регулювання, амортизаційна політика, регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Обмеження в підприємницькій діяльності. 

 Патентування і ліцензування підприємницької діяльності. Стандартизація і 

сертифікація. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. Державна підтримка 

підприємництва. Механізм державної фінансової допомоги суб’єктам підприємництва. 

Кадрове та інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності. Державні та 

міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва.  

Організація підприємництва.  

Підприємницька ідея та її джерела. Вибір сфери діяльності. Вибір форми організації 

бізнесу. Аналіз конкуруючих товарів i підприємств-конкурентів. Визначення 

конкурентоспроможності підприємництва. Пошук джерел фінансування. Обмеження в 

підприємництві. Припинення діяльності підприємств.  

Механізм заснування власної справи.  

 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.  
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Фінансування та оподаткування підприємництва.  

Джерела фінансових ресурсів підприємництва та процес інвестування. Управління 

фінансами суб’єктів підприємництва. Роль податків у фінансовій системі підприємництва. 

Прямі та непрямі податки. Способи сплати податків у підприємництві. Загальна та спрощена 

системи оподаткування. Єдиний податок. Фіксований податок. Порядок відрахувань 

діяльності в пенсійний фонд і фонди соціального страхування. Кредитування та його роль у 

розвитку підприємництва.  

Підприємницькі ризики.  

Причини економічних ризиків. Сутність та основні види ризиків. Управління 

економічними ризиками. Інструменти управління ризиками. Страхування як інструмент 

економічного захисту підприємця. Механізм зменшення економічних ризиків на мікрорівні: 

дослідження ринку, страхування, диверсифікація ризиків, використання застави, поточний 

контроль, створення спеціальних резервів i запасів.  

Менеджмент у підприємництві.  

Сутність і методи підприємницького управління. Функціональне управління в 

підприємництві. Планування розвитку суб’єкта підприємництва. Управління мотивацією 

персоналу. Методи мотивації. Організація контролю. Управління організаційними комуні- 

каціями. Менеджер як організатор ефективного управління. Вимоги до ділових і особистих 

якостей менеджера. Типи менеджерів у вітчизняній та зарубіжній практиці.  

Культура підприємництва.  

Сутність, види та елементи підприємницької культури. Стилі керівництва: 

демократичний, ліберальний, автократичний. Норми і правила поведінки керівника. Методи і 

стилі розв’язання конфліктів. Соціальні цінності та культура підприємницької діяльності. 

Основні методи впливу підприємця на підлеглих. Психологія підприємництва. 

 

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 
Бізнес-план у ринковій системі господарювання. 

Сутнісна характеристика бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану. Формування 

інформаційного поля бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану.  

Бізнес-план і його роль у розвитку підприємств 

Поняття бізнес-плану й бізнес планування. Мета створення бізнес-плану. Основні 

етапи розробки, особливості й обсяги бізнес-планів.  Основні види бізнес-планів. 

Структура, логіка розробки й оформлення бізнес-плану.  

Формування структури  бізнес-плану.  Фактори,  що  впливають  на зміст і структуру 

бізнес-плану. Загальні вимоги до стиля написання бізнес-плану. Форма титульного аркуша  

та  правила  оформлення  змісту.   

Продукт (послуги) фірми і ринок.  

План маркетингу. Цілі, логіка розробки та структура розділу «Галузь, фірма та її 

продукція». Цілі, логіка розробки та структура розділу «Дослідження ринку». Завдання 

маркетинг-плану. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану. Стратегія маркетингу. Етапи 

опрацювання стратегії маркетингу. Засоби реалізації  стратегії  маркетингу.   

Організаційний план.  

План виробництва. Цілі та логіка розробки організаційного плану. Структура 

організаційного плану. Обґрунтування вибору організаційної форми бізнесу. Кадрова 

політика фірми. Завдання та логіка розробки виробничого плану. Зміст виробничого плану.   

Фінансовий план.  

Завдання розробки та значення фінансового плану. Структура фінансового плану. 

Завдання розробки  і  процедура  складання  плану  доходів  і  витрат, плану грошових 

надходжень і виплат, планового балансу. Очікувані фінансові результати.   

Оцінка ризиків.  

Сутність ризику. Типи можливих ризиків. Цілі розробки та структура розділу «Оцінка 

ризиків». Концепція управління ризиками. Способи реагування на небезпеки та загрози для 
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бізнесу фірми. Заходи з мінімізації або нейтралізації негативних наслідків можливих ризиків. 

Страхування ризиків.   

Презентація бізнес-плану. 

 Цілі та завдання презентації бізнес-плану. Чинники, що приваблюють потенційних 

кредиторів та інвесторів до фінансування та співпраці. Зміст та організація проведення 

презентації бізнес-плану. Засоби підвищення ефективності презентації.   

Технологія розробки різних видів бізнес-плану 

Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства. Бізнес-план реорганізації 

підприємства. Бізнес-план інноваційного проекту. Бізнес-план диверсифікації діяльності 

підприємства. 

 
3.2.2. Практичне завдання: вирішення задач.  

 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ 

 

Задача 1. Керівництву підприємства, у зв’язку з впровадженням інновацій, дозволено 

нараховувати прискорену амортизацію активної частини основних фондів, зокрема нових 

фрезерних верстатів з ЧПУ.  

Перед Вами, як керівником аналітичного відділу, стоїть завдання обрати найбільш 

доцільний метод нарахування амортизації (зменшуваного залишку чи кумулятивний). 

Початкова вартість верстата – 45 тис. грн., а нормативний термін служби – 5 років. 

 

Задача 2. Вас призначили на посаду головного економіста підприємства. За 

результатами маркетингових досліджень ринок продукції, що виробляється підприємством 

дає широкі можливості збуту продукції. Обґрунтуйте виробничу програму підприємства, 

якщо його потенціал характеризується наступними показниками.  

У цеху працює 25 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,5 нормо-год./шт. Режим 

роботи цеху – двозмінний, тривалість зміни – 8,2 год. Для розрахунку слід прийняти 

номінальний фонд робочого часу – 230 днів/рік, а регламентовані простої обладнання у 

ремонті – 4%, коефіцієнт використання потужності – 0,95. 

 

Задача 3. Вас призначили аналітиком відділу проектного управління. Визначте 

ефективніший варіант капітальних вкладень між новим будівництвом і реконструкцією, 

якщо витрати на нове будівництво становитимуть 12 млн. грн., а на реконструкцію – 8 млн. 

грн. При цьому, собівартість одиниці продукції на реконструйованому підприємстві – 150 

грн., а обсяг випуску – 8 тис. шт. Собівартість одиниці продукції на новому підприємстві – 

110 грн., а обсяг випуску – 6 тис. шт. Собівартість одиниці продукції на діючому 

підприємстві - 180 грн., обсяг випуску – 2 тис. шт. 

 

3.2.3. Практичне завдання: розробка та презентація бізнес-проєкту. 

Практичне завдання здобувач освітнього рівня бакалавр обирає самостійно, виконує 

його заздалегідь і презентує отримані результати під час відповіді на екзаменаційне 

завдання. 

 Виконання практичного завдання потребує окрім знання загальних аспектів 

діяльності підприємств і підприємницької діяльності, вивчення особливостей ведення 

традиційного та інноваційного видів бізнесу, процесів управління ризиками тощо.   

 

ПРИКЛАДИ БІЗНЕС-ІДЕЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ 

 
1. Бізнес-модель виробництва металопластикових конструкцій. 

2. Бізнес-модель створення медичного центра з наданням готельних послуг. 

3. Бізнес-модель організації виробничого комплексу з виробництва мороженого. 
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4. Бізнес-модель виробництва рослинного масла. 

5. Бізнес-модель відкриття салону краси. 

6. Бізнес-модель відкриття художньої школи. 

7. Бізнес-модель організації технічного комплексу по обслуговуванню автомобілів. 

8. Бізнес-модель відкриття квіткового магазина. 

9. Бізнес-модель відкриття специфікованого дитячого комплексу. 

10.  Бізнес-модель відкриття магазину дитячого одягу. 

11.  Бізнес-модель відкриття дизайнерського комплексу (дизайн інтер'єрів квартир, домів, 

присадибних ділянок). 

12. Бізнес-модель відкриття ветеринарної аптеки. 

13.  Бізнес-модель відкриття фірми по організації вантажоперевезень. 

14. Бізнес-модель організації інтернет-магазину. 

15. Бізнес-модель відкриття майстерні по ремонту та пошиттю одягу. 

16. Бізнес-план виробництва еко-пакетів. 

17. Бізнес-план з організації виробництва пелетів. 

18. Бізнес-план створення фотостудії. 

19. Бізнес план створення тепличного господарства.  

20. Бізнес-план авто мийки за принципом самообслуговування. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ БІЗНЕС-

ПРОЄКТУ 

 
Бізнес-проєкт – це стратегічне бачення створення і розвитку підприємницької 

діяльності з боку власників капіталу або керівництва бізнес-структури, яке відображає 

заходи, спрямовані на реалізацію підприємницької ідеї та одержання прибутку. 

Бізнес-проєкт може розроблятися як для новоствореного підприємства, так і для 

функціонуючих підприємств, фірм і організацій на черговому етапі їх розвитку. 

Бізнес-проєкт покликаний розв'язати такі проблеми підприємства: 

1) визначити ступінь життєздатності і стійкості підприємства, знизити ризик 

підприємницької діяльності; 

2) конкретизувати перспективи бізнесу як систему кількісних і якісних показників; 

3) привертати увагу та породжувати інтерес з боку потенційних інвесторів; 

4) розвивати перспективний погляд на підприємство та його середовище. 

Рівень розроблення бізнес-проєкту є показником серйозності і надійності підприємця 

та його справи. Бізнес-проєкт є відправною точкою для початку перемовин і розвитку 

ділових відносин з можливими інвесторами (банками, іноземними фірмами).  

Бізнес-проєкт розробляється на тривалий термін, найчастіше на 3-5 років, хоча часові 

рамки бізнес-моделювання можуть бути значно ширшими. 

Вихідною інформацією при розробленні бізнес-проєкту є: 

-  інформація про попит на продукцію (послуги) (про ємність ринку, географію ринку, 

демографічну характеристику потенційних споживачів); 

-  виробнича інформація (про технологію виготовлення продукції, необхідні 

виробничі площі, обладнання, сировину, чисельність і кваліфікаційний склад персоналу та 

ін.); 

- фінансова інформація (про необхідні грошові кошти для реалізації проєкту, джерела 

та умови їх одержання). 

Структура бізнес-проєкту може відрізнятися залежно від мети його розроблення.  

Рекомендуємо додержання такої типової структури бізнес-проєкту та послідовності 

презентації її змісту 

1. Резюме (зведений розділ) 

У ньому обґрунтовується необхідність організації нового підприємства, переваги 

майбутньої продукції порівняно з продукцією потенційних конкурентів, прогнозні обсяги 



 16 

продажу на найближчі роки, виторг від продажу, витрати на виробництво, валовий прибуток 

і ефективність вкладеного капіталу, термін окупності капіталовкладень. Цей розділ часто 

називають «міні-бізнес-планом». 

2. Основна частина 

2.1.  Опис товару (послуги), характеристика фірми (характеристика товару, 

особливості продукції, патенти та свідоцтва, якими захищені ці особливості, зразок товару, 

орієнтовна ціна на продукцію або витрати на її виробництво, упаковка; характеристика виду 

і форм діяльності фірми, її репутація, засновники та ін.). 

2.2.  Аналіз галузі (темпи розвитку галузі, нові продукти галузі, перспективи її 

розвитку на найближчі роки, вхідні бар'єри, життєвий цикл товару та ін.). 

2.3. Аналіз ринку (результати вивчення ринку збуту, дані, що характеризують 

структуру і сегменти ринку, потенційні споживачі, можливі конкуренти, їх товари, якість 

продукції, орієнтовні ціни та умови продажу). 

2.4. План маркетингу (засади ціноутворення, організація і вартість реклами, канали 

збуту продукції, форми продажу товару, методи стимулювання продажу та ін.). 

2.5. План виробництва (величина виробничих потужностей, умови їх нарощування, 

умови забезпечення виробництва сировино-матеріальними ресурсами, види необхідних для 

виробництва ресурсів, устаткування підприємства, план його закупівель, кооперовані зв'язки 

із суміжниками, величина витрат на виробництво, організація контролю якості продукції). 

2.6. Організаційний план (організаційна схема управління підприємством, професійно-

кваліфікаційна характеристика персоналу, форми найму працівників та їх оплата праці, 

форми стимулювання працівників різних категорій). 

2.7.  Оцінка ризику і страхування (типи ризиків, джерела ризиків і момент їх 

виникнення, заходи щодо зменшення ймовірності та масштабів ризику і мінімізації збитків 

від нього, програма страхування від ризиків). 

2.8. Юридичний план (форма власності і статут підприємства, дольова участь 

партнерів, їх відповідальність; якщо підприємство є акціонерним товариством, то 

пояснюється розподіл капіталу між акціонерами, тими, хто володіє контрольним пакетом 

акцій). 

2.9.  Фінансовий план (прогноз обсягів реалізації, баланс грошових видатків і 

надходжень, зведений баланс активів і пасивів, графік беззбитковості). 

3. Стратегія фінансування 

У цьому розділі обґрунтовується план одержання коштів для організації 

підприємства, передусім кількість необхідних коштів для організації продажу, вказується, 

звідки надійдуть ці кошти і в якій формі. Також зазначається період повернення інвесторам 

вкладеного капіталу та доходу від нього, джерела розширення виробництва тощо). 

Оформлення і стиль презентації бізнес-проєкту не менш важливі для його успіху, ніж 

зміст. Неакуратно і неграмотно оформлений, надто стислий або об’ємний бізнес-план не 

знайде підтримки у потенційних інвесторів проєкту. Тому рекомендовано дотримуватися 

певних правил складання і оформлення бізнес-проєкту: 

• речення мають бути короткими, зрозумілими і чіткими, без зайвої 

«наукоподібності»; 

• не слід захоплюватися технічними або іншими спеціальними термінам текст має 

бути легким для сприйняття; 

• бізнес-проєкт має містити лише ту інформацію, яка стосується справи; 

• ідеї бізнес-моделі не повинні бути надто амбіційними, слід ураховувати реалії ринку; 

• доречним є використання діаграм, графіків, таблиць і фотографій, які допомагають 

створити позитивне враження про бізнес-ідею та оцінити різні види ефекту від впровадження 

бізнес-проєкту; 

• структура бізнес-проєкту повинна бути чіткою, з поділом на невеликі параграфи; 

доцільно виділяти кольором, шрифтами основні положення і висновки бізнес-плану; 
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• титульний листок (слайд) має містити: заголовок (назву) бізнес-моделі, дату 

підготовки, юридичну адресу підприємства, його реквізити (номер телефону, факсу, 

електронну адресу), прізвище та ініціали підприємця. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 
4.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумкова оцінка рівня сформованості інтегральної компетентності здобувача 

освітнього ступеня бакалавр  розраховується як середньозважений бал за усі завдання, 

переведений у 100-бальну систему (Додаток 4). 

За шкалою, наведеною у додатку 4, здійснюється переведення загальної оцінки за 100-

бальною шкалою у національну шкалу оцінювання. 

 

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційних завдань. 

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні завдання наведено у Додатку 1. 

Оцінку виконання практичного завдання – задачі наведено у Додатку 2.  

Оцінку виконання та презентації практичного завдання –бізнес-плану розраховують за 

«Листом оцінювання виконання та презентації практичного завдання» (див. Додаток 3). 

 

5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ  

 
Проєктор, ноутбук (персональний комп’ютер). 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. Вид 2-ге, доп. і перероб. К.: 

«Атіка», 2016. 528 с. 

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: підруч. Центр навчальної 

літератури, 2019. 488 с. 

3. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Г., Погріщук В.Б. Економіка підприємства. К.: 

Центр навчальної літератури, 2020. 304 с.  

4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. К.: ЦУЛ, 2020. 728 с. 

5. Крайник О.П. Економіка підприємства. Л.: «Львівська політехніка», 2016. 208 с.  

6. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підруч. Вид. 2-ге, випр. Львів: «Магнолія 

плюс», 2016. 580 с. 

7. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підруч. у 2 т. / За ред. С.Ф. 

Покропивного. К.: Хвиля – Прес, 2015. 

8. Яркина М.Н. Економіка підприємства: навч. посіб. Вид 2-ге, доп. і перероб. К.: 

Ліра-К, 2020. 596 с. 

 

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1. Бутко М.П. Менеджмент інноваційної діяльності. Харків: ЦУЛ, 2017. 494 с. 

2. Заблоцький Б.Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності. К.: Видавництво 

«Вища школа», 2017. 456 с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університетська 

книга, 2014. 334 с. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» 

для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 076 
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Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. / Упорядник Гус В.М. Рівне: НУВГП, 2018. 

125 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9655/1/06-01-235.pdf. 

5. Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. 

Інноваційний розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%

D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf. 

6. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 

2019. 398 с. 

7. Петрусяк Л.І. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник. К.: 

Професіонал, 2018. 960 с. 

8. Про інноваційну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, № 36, ст. 266. (зі змінами і доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. 

9. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: Академвидав, 2016.  463 с.  

10. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посіб. / за ред. 

В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2019. 431 с. 

11. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. К.: Либідь, 2017. 488 с. 

 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
1. Анісімова О. Неефективні управлінські рішення. Фінансовий контроль. 2011. 

№ 10. С. 34–35. 

2. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., 

Сментина Н.В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний 

посібник.  Одеса: ОНЕУ, 2013.  670 с. 

3. Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення 
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Додаток 1 

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні завдання  

здобувачів освітнього ступеня бакалавр  

під час атестаційного екзамену 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «бакалавр», 

який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «бакалавр», 

який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «бакалавр», 

який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його 

основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «бакалавр», 

який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, 

поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань. 

1 бал  

Оцінюється відповідь студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, 

що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється відповідь студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних 

питань. 
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Додаток 2 

 

Критерії оцінювання відповіді на практичне завдання – задачу здобувачів освітнього 

ступеня бакалавр під час атестаційного екзамену 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 
Розв’язання практичного завдання є абсолютно вірним, описання ходу 

розв’язання  відповідає установленим вимогам. 

4 бали 
Задача розв’язана вірно, але пояснювальна частина складена некоректно, 

не містить усю необхідну інформацію. 

3 бали Задача розв’язана вірно, але пояснювальна частина відсутня. 

2 бали 
При розв’язанні практичного завдання  виявлені неточності, помилки в 

розрахунках. 

1 бал Практичне завдання розв’язане невірно. 

0 балів Відсутні знання щодо розв'язання задачі. 
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Додаток 3 

 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРАКТИЧОГО 

ЗАВДАННЯ – БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Здобувач _____ групи факультету _______________________________ 

___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

Тема практичного завдання: ______________________________________ 

 

№ Критерії, за якими оцінюється практичне завдання 

Оцінка за 

шкалою від 

«0» до «5» 

1. 
Актуальність, перспективність, обґрунтованість, оригінальність 

та інноваційність запропонованого бізнес-плану. 

 

2. 

Прогнозна ефективність (результативність) реалізації бізнес-

проєкту, практична цінність  та доцільність  впровадження 

запропонованого бізнес-плану. 

 

3. Ступінь самостійності проведеного дослідження.   

4. 
Якість презентації, наукового стилю викладення матеріалу, 

наявність обґрунтованих прогнозів, пропозицій та розрахунків. 
 

5. 
Уміння стисло й послідовно викладати сутність і результати 

дослідження, володіння культурою презентації. 
 

6. 
Здатність аргументовано захищати свої пропозиції, власну 

точку зору під час відповіді на додаткові запитання. 
 

Середній бал   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Додаток 4 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

1-50 незадовільно 

 


