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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма іспиту орієнтована на вступників до аспірантури зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Метою вступних випробувань є встановлення рівня знань та умінь осіб,
які виявили бажання навчатися в аспірантурі за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та виявлення схильності до
ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для
визначення здатності вступників засвоювати
освітньо-наукову програму
спеціальності.
До випробувань допускаються особи, що мають ступінь магістра або
освітньо-кваліфікаційний
рівень
спеціаліста
за
спеціальністю
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність»,
спорідненими
спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка», «Облік і
оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». а також особи,
що здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
іншими спеціальностями. Особи, які одержали ступінь магістра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю та
виявили бажання навчатися в аспірантурі за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність, для допуску до вступних
випробувань складають додатковий вступний іспит за окремою програмою.
Під час підготовки до вступного випробування рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення вступних випробувань на навчання в аспірантурі
екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування
програмного матеріалу.
Під час іспиту вступник повинен дати максимально повні відповіді.
2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Для конкурсного відбору при прийомі на навчання в аспірантурі
проводяться вступні іспити з дисциплін зі спеціальності, відповідно до
програми вступного іспиту.
Вступний іспит має на меті встановити відповідність рівня знань та
практичної підготовки вступників до вирішення науково-дослідних, науковопедагогічних та управлінських професійних завдань в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність.
В процесі іспиту комісія оцінює:
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 підприємництва, економіки торгівлі, основ біржової
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діяльності.
Оцінка за результатами вступного іспиту виставляється за 200-бальною
шкалою.
Для підрахунку конкурсного балу автоматично нараховується 100 балів,
до яких додається оцінка одержана за вступний іспит.
Вступний іспит проводиться в письмовій формі.
Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин)
Вступне випробування включає теоретичні запитання рівнозначної
складності з дисциплін фахового спрямування.
Індивідуальне завдання містить 4 запитання з переліку, що наведено
нижче.
Вступник повинен надати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
Максимальна кількість балів складає 100 (до 25 балів за правильну
відповідь на одне питання).
Інтерпретація отриманих балів:
100-90 балів – оцінка «відмінно» - виставляється вступникам, які в
повному обсязі продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами,
подіями, адекватно оперували ними під час розв'язання завдань.
89-74 балів – оцінка «добре» - виставляється за умов достатньо повного
виконання завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно
обґрунтованим, вступники повинні продемонструвати знання теоретичного
матеріалу, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проте в
роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
73-60 бали – оцінка «задовільно» - виставляється за знання,
продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний
характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без
глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що
вступник неповною мірою обізнаний з літературними джерелами з фаху і не
може дати достатньої критичної оцінки.
59-0 бали – оцінка «незадовільно» - виставляється за неправильну або
неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння
поставленого завдання. Відповідь засвідчує, що програмним матеріалом
вступник не володіє.
3. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Програма вступного іспиту охоплює дисципліни: підприємництво,
економіка торгівлі, основи біржової діяльності.
Згідно
з
вимогами
вступник
повинен
продемонструвати
загальнотеоретичні знання з економічних категорій, принципів та законів, знати
фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на
ефективність господарської діяльності підприємств і організацій, механізми
регулювання діяльності підприємств, методику економічного аналізу
підприємств, основи інноваційно-інвестиційної діяльності, біржової діяльності.
Пропонований варіант програми передбачає чітке структурування і
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розподіл навчального матеріалу за основними темами. Виклад основних
положень тем деталізовано, що полегшує вступнику пошук літературних
джерел і орієнтирів для підготовки до іспиту під час вступних випробувань.
4. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Соціально-економічний аналіз підприємницького середовища
Поняття соціально-економічного аналізу. Предмет, об’єкти та методи
соціально-економічного аналізу. Напрямки соціально-економічного аналізу
підприємницького середовища. Особливості соціально-економічного аналізу
підприємницького середовища з огляду на природу і економічну сутність
підприємництва. Структура підприємницького середовища. Організаційноправові форми підприємницької діяльності. Соціально-економічний аналіз
малого підприємництва; планування та проектування підприємницької
діяльності. Ресурсне забезпечення підприємницької діяльності. Соціальноекономічний аналіз підприємницьких ризиків.
Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів
Загальні принципи планування в умовах ринку. Бізнес-план у ринковій
системі господарювання. Технологія розробки основних та екологічних
розділів бізнес-плану. Бізнес-діагностика економічної ефективності
інвестицій. Вибір і прийняття інвестиційних рішень. Експертиза
інвестиційних проектів. Еколого-економіко-соціальний аудит у системі
інвестиційного менеджменту. Безпека бізнесу у системі інноваційного
проектування.
Інтелектуальний аналіз даних в підприємництві і торгівлі
Загальні положення про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність
та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної
діяльності. Особливості літературної, науково-технічної діяльності. Засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Становлення
системи правової охорони результатів інтелектуальної власності. Види права
індивідуальної власності. Загальні положення законодавства України про
інтелектуальну власність. Захист права інтелектуальної власності: цивільноправовий,
кримінально-правовий,
адміністративно-правовий.
Захист
інтелектуальної власності в господарській діяльності.
Методи емпіричного дослідження ринку
Поняття емпіричних даних. Класифікація методів емпіричного
дослідження. Спостереження як емпіричний метод дослідження ринку. Методи,
що застосовують на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень
(абстрагування, аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, моделювання та ін.).
Сутність та розрахунок місткості ринку. Сутність кон’юнктури ринку.
Визначення величини попиту та пропозиції. Вивчення товару та його збуту
(конкурентоспроможність, товари-конкуренти, форми і методи збуту).
Сутність сегментування ринку. Макро- та мікросегментування. Ознаки
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сегментування ринку. Відмінності сегментування споживчого та
промислового ринку. Вибір цільових сегментів. Критерії та процедура вибору
цільового сегменту. Ринковий попит як функція виробничих можливостей при
різних умовах ринкового середовища. Методи визначення попиту:
розукрупнення та нарощування. Прогнозування збуту. Суть конкуренції та її
види (товарна, цінова, недобросовісна). Оцінювання конкурентоспроможності
фірми. Визначення місця фірми щодо фірм-конкурентів. Дослідження іміджу
фірми та її індивідуальності.
Технології прийняття рішень у підприємництві і торгівлі
Загальні поняття про методи діяльності персоналу управління Закони,
принципи і методи, що впливають на розробку і реалізацію прийнятих
управлінських рішень. Структурна і функціональна організація прийняття
управлінських рішень (психологічний аспект). Класифікація рішень за
функціональним призначенням, за часом дії та напрямом впливу, за способом
прийняття та суб’єктом управління, за масштабом, сферою прийняття та
методами підготовки. Сутність і характерні риси управлінських рішень.
Класифікація управлінських рішень. Фактори, що визначають якість та
ефективність управлінських рішень. Стадії прийняття управлінських рішень.
Методи прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських
рішень. Структура прийняття управлінських рішень на підприємстві.
Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень.
Біржові операції
Організаційно-економічні основи біржової діяльності; законодавчоправове регулювання біржової діяльності; біржові товари та їх види;
організаційно-правові основи створення та функціонування бірж; організація і
технологія біржової торгівлі; біржові угоди та їх види; економічний механізм
біржової торгівлі. Сутність біржової торгівлі, її основні концепції. Товарні
біржі, їх особливості діяльності; організаційні основи діяльності товарної біржі.
Види біржових угод та операцій; асортимент біржових товарів. Принципи
формування товарної спеціалізації брокерських контор; формування та
котирування цін на товарній біржі. Аналіз і прогнозування кон’юнктури
біржового ринку. Розрахунки за біржовими угодами. Організація та проведення
біржових торгів.
Управління персоналом в електронній комерції
Теоретико-методологічні засади менеджменту персоналу, як механізму
ефективного управління в структурах електронної комерції. Принципи
організації сучасних кадрових служб в електронній комерції. Основні та
допоміжні стилі управління. Сучасні теорії мотивації персоналу в електронній
комерції. Механізми розвитку конфліктів та засоби їх використання на благо
розвитку електронної комерційної структури. Новітні психологічні підходи до
впливу на свідомість та підсвідомість персоналу. Гендерні проблеми в
суспільстві. Командні засоби досягнення спільної мети в організації.
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Невербальні засоби спілкування та їх вплив на персонал. Особливості
менеджменту персоналу структур електронної комерції в Україні. Основні
проблеми управління персоналом в умовах глобалізації.
Економічні експертні системи в підприємництві і торгівлі
Умови застосування експертних систем. Об’єкти дослідження як система.
Концепція створення експертної системи. Оцінка взаємозв’язків між
експертами предметної області для отримання необхідних знань. Методи
формалізації знань. Моделі даних. Вибір системи програмування для створення
експертних систем. Створення бази знань та їх використання для вирішення
різноманітних задач. Методи прийняття рішень. Якість прийнятих рішень.
Технічне завдання на розробку експертної системи.
Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку
підприємства
Інструменти управління розвитком підприємств, їх основні переваги та,
класифікація видів інструментів. теоретичні та прикладні аспекти використання
інструментів проектного менеджменту в процесі управління розвитком
підприємств. Наукові підходи до економічного управління підприємством.
Ресурси та продукти економічної системи управління. Загальні та конкретні
функції економічного управління. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на
економічну систему управління Бюджетне та фінансове управління.
Фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції в процесі
розробки та реалізації проектів та програм розвитку підприємства. Фактори
зовнішнього та внутрішнього середовищ проекту та їх вплив на реалізацію
проекту; методи прийняття управлінського рішення; основні складові
методології: системна інтеграція, управління часом, бюджетом, якістю проекту,
управління ризиками, командою, закупівлями в проекті, комунікаціями та
змінами в проекті; сучасні інформаційні технології в управлінні проектами.
Електронні платіжні системи
Суть, значення і правова основа діяльності платіжних систем. Елементи
платіжних систем та основні вимоги до них. Загальна концепція платіжних
систем. Інструменти безготівкових розрахунків, організацію розрахунків тощо.
Схема проходження інформації електронною платіжною системою. Зміст і
основи нормативно-правових документів, що регулюють діяльність учасників
платіжних систем в Україні. Організація експлуатації електронних платіжних
систем. Система захисту інформації та основні вимоги до них. Механізм дії
зарубіжних платіжних систем. Правова основа та механізм дії системи
електронних платежів Національного банку України. Основні засади
функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових
карток. Основні принципи роботи сучасних, найбільш популярних систем
розрахунків через Інтернет.
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