
 

 

 



Питання до вступу в аспірантуру зі спеціальності: 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1. Підприємництво як соціально-економічна категорія 

2. Теорії підприємства (фірми). 

3. Життєвий цикл підприємства. 

4. Класифікація підприємств і характеристика їх видів. 

5. Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. 

6. Фінансові результати як показник результативності діяльності 

підприємства. 

7. Сутність і види цін на продукцію (послуги) підприємства. 

8. Принципи ціноутворення, активний та пасивний підходи до розробки 

цінової політики. 

9. Економічна сутність доходу підприємства. 

10. Економічна природа та джерела формування прибутку 

підприємства. 

11. Суть бізнес-плану, мета його створення та призначення. 

12. Бізнес-планування у діяльності підприємства: базові процедури та 

основні методичні підходи. 

13. Сутність і зміст стратегій підприємництва. 

14. Вибір стратегій і пріоритетів 

15. Засоби реалізації стратегії. 

16. Роздрібна торговельна мережа. 

17. Роздрібні торговельні об’єкти: їх класифікація та види. 

18. Організаційні основи діяльності підприємств оптової торгівлі. 

19. Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. 

20. Види і форми посередницької діяльності. 

21. Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. 

22. Сутність і класифікація франчайзингових торговельних мереж. 

23. Сутність міжнародної торгівлі як сфери підприємництва. 

24. Роль та місце біржі в економіці, її економічна природа. 



25. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі. 

26. Види бірж. 

27. Форми організації бірж. 

28. Класифікація та характеристика біржових товарів. 

29. Види біржових контрактів. 

30. Фінансові інструменти. 

31. Суть та види фінансових ф’ючерсів. 

32. Порядок укладання та виконання ф’ючерсних контрактів. 

33. Суть опціонів та їх характеристика. 

34. Товарні опціони. 

35. Економічна суть біржової спекуляції. 

36. Види біржової спекуляції. 

37. Суть та основні характеристики хеджування. 

38. Види хеджування. 

39. Структурні характеристики розвитку сектору малого бізнесу в 

Україні. 

40. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в 

Україні. 

41. Форми та методи державного регулювання підприємництва. 

42. Підприємницький капітал, способи його формування. 

43. Розробка установчих документів: їх сутність, значення, порядок 

укладання. 

44. Комерційна інформація як особливий товар. 

45. Зовнішнє та внутрішнє середовище господарювання підприємств, 

їх класифікація. 

46. Взаємовідносини підприємства з різними контрагентами ринку. 

47. Форми добровільних об`єднань підприємств та організацій. 

48. Стратегічні та тактичні цілі діяльності підприємства. 

49. Методи планування окремих показників господарсько-фінансової 

діяльності. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ 

 
Конкурсний відбір при прийомі на навчання в аспірантуру проводиться 

шляхом проведення вступних випробувань з дисциплін  за спеціальністю 

відповідно до програми вступних випробувань. Вступне випробування має 

на меті встановити відповідність рівня знань та практичної підготовки 

вступників до вирішення науково-дослідних, науково-педагогічних та 

управлінських професійних завдань в галузі управління за спеціальністю 076 

– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Вступний іспит проводиться в письмовій формі. Тривалість іспиту 2 

академічні години (90 хвилин). 

Вступне випробування включає два теоретичні запитання рівнозначної 

складності з дисциплін фахового спрямування з переліку, що  наведено вище 

та дослідницьку пропозицію. 

Результат фахового випробування оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 100 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 60 балів). 

Кожна правильна та повна відповідь на теоретичне питання 

оцінюється у 30 балів. 

Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 

балів. 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції: 

- наукова новизна –10 балів; 

- визначення мети і передбачуваних результатів – 10 балів; 

- структурованість бібліографії – 10 балів; 

- визначення методів і методології – 10 балів. 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за національною шкалою  

90-100  відмінно  

82-89  
добре  

74-81  

64-73  
задовільно  

60-63  

35-59  незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34  
незадовільно  

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни  

 

 


