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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма іспиту орієнтована на вступників до аспірантури зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Додатковий вступний іспит є обов’язковим для осіб, які одержали ступінь
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю та виявили бажання навчатися в аспірантурі за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність
Метою додаткового вступного іспиту є встановлення рівня знань та умінь
осіб, які навчалися на інших спеціальностях, але 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.
Під час підготовки до додаткового вступного випробування
рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці
комплексу матеріалів.
2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
Додаткові вступні випробування відбуваються у формі тесту. Під час
оцінки вступного випробування враховуються такі критерії:
- достатність обсягу знань;
- ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами,
законами, правилами, економічними явищами;
- рівень володіння економічною теорією і логікою міркувань;
- рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
- вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті
завдання.
Оцінка за результатами додаткового вступного іспиту виставляється за
100-бальною шкалою.
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 (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,
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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.
Якщо, вступник за результатами тестування отримав менше 60 балів, він
втрачає право на участь у подальших вступних іспитах до аспірантури.
3. СТРУКТУРА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Програма додаткового вступного іспиту охоплює базові дисципліни
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Згідно з вимогами екзаменований 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
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 ВИПРОБУВАННЯ
Розділ «Підприємництво»
1. Форми та види підприємницької діяльності.
2. Підприємець як суб’єкт економічних відносин.
3. Підприємництво, невизначеність, ризик.
4. Оцінка фінансової стійкості фірми та потенційного банкрутства.
5. Зовнішнє середовище підприємництва.
4

6. Економічні та організаційні закономірності індивідуального й
корпоративного підприємництва.
7. Організація власної справи.
Розділ «Економіка торгівлі»
1. Основні фонди та оборотні активи підприємства. Ефективність їх
використання.
2. Трудові ресурси підприємства. Продуктивність праці робітників.
Чисельність.
3. Показники товарообороту підприємства. Аналіз і планування.
4. Доходи торговельного підприємства. Аналіз та планування.
5. Витрати торговельного підприємства. Аналіз та планування.
6. Прибуток і рентабельність торговельного підприємства. Аналіз та
планування.
7. Фінансові ресурси торговельного підприємства.
Розділ «Основи біржової торгівлі»
1. Біржовий товар
2. Міжнародні біржові ринки
3. Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків
4. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів
5. Організація біржових торгів
6. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі
7. Державне регулювання біржової торгівлі
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розділ «Підприємництво»
1. Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура: навчальний
посібник / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – К.: «Центр учбової літератури», 2007.
– 287 с.
2. Мороз О.М. Основи підприємництва: навчальний посібник / О.М.
Мороз, В.І. Невмержицький. – К.: КНТЕУ, 2005.
3. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: навчальний
посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К.: ВЦ
«Академія»,
2003. – 280 с.
4. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: підручник / В.О. Сизоненко.
– К.: Знання-Прес, 2008. – 440 с.
Розділ «Економіка торгівлі»
1. Власова Н.О. Економіка торгівлі: навчальний посібник / Н.О. Власова,
В.А. Гросул, Н.С. Краснокутська, О.А. Круглова, М.В. Чорна, О.М. Филипенко.
– Х.: Світ Книг, 2015. – 473 с.
2. Економіка торговельного підприємства: підручник / за ред. проф.
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Н. М. Ушакової – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
3. Сиротенко С.Я. Економіка підприємства: практикум / С.Я. Сиротенко.
– К.: КНТЕУ, 2007. – 108 с.
4. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: навчальний посібник / Ю.П. Яковлєв.
– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 356 с.
5. Павлова В.А. Экономика торговли: краткий конспект лекций с
элементами решения задач / В.А. Павлова. – Электронная версия, 2015. – 49 с.

Розділ «Основи біржової діяльності»
1. Биржевая деятельность: ученик / под ред. А.Г. Грязнова, Р.В.
Корнеевой, В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 240 с.
2. Резго Г. Я. Биржевое дело: учебник для студентов вузов / Г. Я. Резго,
И. А. Кетова ; ред. Г. Я. Резго; Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы
и статистика, 2010. – 145 с.
3. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник / О.М. Сохацька. –
Тернопіль: Вид-во «Карт-бланш», К.: Кондор, 2008. – 632 с.
4. Чесноков В.Л. Біржові операції: навчальний посібник / В.Л. Чесноков.
– К.ЦУЛ,2008. – 192 с.
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