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Вступ 

Вступ до аспірантури Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова (далі ХНУМГ  

ім. О. М. Бекетова) у 2022 році здійснюється на конкурсній основі відповідно 

до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 р.  

№ 1098, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 

№ 261 та Правил прийому до аспірантури та докторантури Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, 

затверджених рішенням Вченої ради університету № 5 від 24.12.2021р.  

Завданням вступного іспиту за освітньо-науковою програмою 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є виявлення у вступників 

спеціальних знань і практичних навичок з комплексу навчальних дисциплін. 

 

1. Порядок складання вступного іспиту 

 

Процедура оцінювання кандидата на вступ до аспірантури 

здійснюється у письмовій формі та за змістом  є комплексною, оскільки  

включає теоретичну (два питання) та практичну (одне питання) частини в 

межах стандарту вищої освіти України зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. Загальна тривалість часу, відведеного 

вступникам для підготовки відповідей на три питання екзаменаційного 

білету, складає 2 академічні години (90 хв.), за умов відсутності використання 

будь-яких електронних пристроїв та допоміжного матеріалу (підручники, 

першоджерела, конспекти тощо). В залежності від змісту відповідей на 

питання екзаменаційного білету, члени приймальної комісії можуть озвучити 

додаткові запитання.  

Кандидати на вступ до аспірантури мають продемонструвати такі 

компетентності: 

– знати теоретичні і прикладні аспекти функціонування і розвитку  

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (включаючи організацію 

торговельної, біржової та підприємницької діяльності та обґрунтування 

стратегій розвитку відповідних суб’єктів господарювання з урахуванням 

чинників внутрішнього та зовнішнього середовища); 

– застосовувати широкий спектр методів узагальнення і аналізу 

статистичної та іншої інформації для оцінки поточного стану та тенденцій 

розвитку підприємництва торгівлі та біржової діяльності з метою виявлення 

проблем та обґрунтування способів їх вирішення;  
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– аналізувати положення чинного законодавства України, що 

регламентують здійснення підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності (зокрема, щодо державної підтримки підприємництва на рівні 

регіонів та міст України, започаткування державно-приватного партнерства, 

а також розвитку підприємництва в сфері життєзабезпечення міст); 

 − обґрунтовувати практичні заходи з підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 

урахуванням вартості ресурсів перспектив отримання економічних вигід та 

ризиків функціонування.  

Для проведення фахового вступного випробування формується 

предметна комісія, головою якої призначається проректор з наукової роботи. 

До складу комісії входять провідні викладачі випускової кафедри. Комплект 

білетів для проведення фахового випробування складається з не менш ніж 30 

білетів, до кожного з яких включено 3 екзаменаційних питання. Критерії 

оцінювання наведено у розділі 3. 

 

2. Перелік тем, що виносяться для проведення  

вступного іспиту 
в межах вимог освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» третього рівня вищої освіти 

 
1. Торговельна діяльність 

1.1 Основні поняття, суб’єкти та види торговельної діяльності.  

Торгівля як галузь національної економіки та вид економічної 

діяльності. Історичні передумови виникнення торгівлі. Економічна природа 

торгівлі, її основні функції. Роль та ефективність торгівлі в національній 

економіці. Торгівля як вид підприємницької діяльності. Торговельні послуги 

та торгівля послугами. Класифікація видів та форм торгівлі. 

1.2 Роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля, економічна природа, місце 

у сфері обігу та у системі каналів розподілу товарів. Функції та завдання 

суб’єктів підприємницької діяльності у роздрібній торгівлі. Класифікація 

форм та видів роздрібної торгівлі. Роздрібний товарооборот як 

макроекономічний та результативний показник діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 

обсяг та склад роздрібного товарообороту. Маркетингова та асортиментна 

політика торговельного підприємства. Характеристика методів планування 

роздрібного товарообороту.  

1.3 Оптова торгівля. Економічна природа оптової торгівлі. Основні 

функції суб’єктів підприємницької діяльності в оптовій торгівлі. Види і форми 

оптової торгівлі. Торговельне посередництво, види і функції посередників. 

Інфраструктура оптової торгівлі. Класифікація суб’єктів підприємницької 

діяльності в оптовій торгівлі. Ярмаркова, виставкова та аукціонна торгівля. 

Оптовий товарооборот, його сутність, види та складові. Фактори, що 

визначають розмір та склад оптового товарообороту. Обґрунтування плану 
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товарообороту оптового підприємства (основні етапи та методи). 

Організатори оптового ринку. Сучасний стан та тенденції розвитку оптової 

торгівлі. 

1.4 Організація торговельної діяльності. Організаційні форми 

торговельних підприємств. Організаційна структура торговельного 

підприємства та її характерні риси. Організація руху товарів. Організація праці 

на роздрібних і оптових торговельних підприємствах. Поняття організаційної 

культури. Мотивація працівників торговельних підприємств та оплата їх 

праці. Організація складського господарства та матеріальна відповідальність 

працівників. Організація торгово-технологічних процесів  на торговельних 

підприємствах (приймання, розміщення, зберігання та відпуск товарів). 

Організація тарного господарства. Управління транспортом та планування 

перевезень товарів різними видами транспорту. Транспортно-експедиційне 

обслуговування торговельних підприємств. Законодавча підтримка розвитку 

торгівлі в Україні. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні. 

 

2. Підприємницька діяльність 

2.1 Теоретичні та правові засади підприємницької діяльності.  

Еволюція підприємництва. Сутність, соціальна роль та функції 

підприємництва. Підприємницькі здібності як фактор економічного розвитку. 

Суб’єкти підприємницької діяльності. Особистість і якості підприємця (за Й. 

Шумпетером). Стадії започаткування власного бізнесу. Вибір найменування 

(торгової марки) та формулювання місії компанії. Джерела формування 

початкового капіталу. Види та зміст засновницьких документів. Етапи 

державної реєстрації нового бізнесу. Ліцензування підприємницької 

діяльності. Ознаки підприємства, види організаційно-правових форм 

підприємств, переваги і недоліки їх вибору. Поняття, ознаки та види 

інтегрованих корпоративних структур (ІКС), переваги їх створення. Права та 

обов’язки підприємців в Україні. Інструменти державного регулювання 

підприємництва. Сутність, види та функції податків. Спрощена система 

оподаткування підприємницької діяльності. Стратегія розвитку 

підприємництва в Україні.  

2.2 Види підприємницької діяльності. Підприємництво у сфері 

виробництва. Види економічних ресурсів та матеріально-технічне 

забезпечення процесу виробництва. Інноваційне підприємництво, особливості 

функціонування венчурних компаній. Підприємництво в сфері надання 

кредитно-фінансових послуг. Специфіка надання банківських послуг та роль 

банків у фінансовій системі України. Страхування як вид підприємницької 

діяльності, суб’єкти страхування. Специфіка діяльності страхових компаній та 

джерела їх прибутку. Сутність, суб’єкти функції та форми здійснення малого 

підприємництва. «Старт-ап» як сучасна форма організації малого бізнесу. 

Проблеми функціонування малих підприємств та їх підтримка на державному 

та регіональному рівнях. Розвиток підприємництва в сфері життєзабезпечення 
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міст. Сутність, характеристика, суб’єкти та види міжнародного бізнесу. 

Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. 

2.3 Управління підприємницькою діяльністю. Сутність управління та 

його значення у підприємницькій діяльності. Принципи та функції управління. 

Організаційні структури управління, умови, переваги і недоліки їх 

використання. Сутність та види маркетингу. Вибір маркетингових заходів 

залежно від стадії життєвого циклу бізнесу та товару. Реклама як ключовий 

інструмент маркетингу. Рекламування товарів в інформаційному просторі. 

Сутність, принципи та види планування підприємницької діяльності. Методи 

планування. Планування як інструмент стратегічного управління. Зміст 

елементів та особливості розробки бізнес-плану. Сутність та етапи розробки 

стратегії розвитку бізнесу. Загальні, ресурсні та функціональні стратегії. 

Поняття альтернативних стратегій, сутність і застосування «методу сценаріїв» 

у стратегічному управлінні. Відмінності управління за цілями та результатами. 

Контроль реалізації стратегії та її удосконалення. Фінансування 

підприємницької діяльності, поняття, суб’єкти та об’єкти фінансового 

управління. Принципи управління активами та визначення потреби в них. 

Поняття та принципи управління капіталом. Види капіталу та визначення 

вартості їх використання. Розрахунок середньої зваженої вартості капіталу. 

Сутність та види грошових потоків від підприємницької діяльності. 

Розрахунок грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності компанії. Сутність та принципи управління грошовими потоками 

компанії. Вартість бізнесу, види вартості та підходи до її визначення. 

Принципи оцінки бізнесу. Характеристика основних методів визначення 

вартості бізнесу та їх зв’язок з принципами оцінки. Методи витратного та 

порівняльного підходу до оцінки бізнесу. Методи доходного підходу до 

оцінки бізнесу. Сутність та переваги впровадження управління, орієнтованого 

на підвищення вартості бізнесу.  

2.4 Конкурентоздатність бізнесу та ефективність підприємницької 

діяльності. Сутність і види конкуренції. Елементи конкурентного середовища 

компанії. Конкурентні переваги. Поняття монополії, методи оцінки рівня 

монополізації ринку. Поняття конкурентоздатності і чинники що на неї 

впливають. Ділова репутація як фактор підвищення конкурентоздатності. 

Класифікація і характеристика методів оцінки конкурентоздатності бізнесу. 

Методи інтегральної оцінки конкурентоздатності. Види ефектів від 

підприємницької діяльності. Категорія ефективності, різниця між поняттями 

«ефект та ефективність». Визначення ефективності підприємницької 

діяльності на основі врахування грошових потоків від бізнесу. Сутність та 

види інвестицій. Вартість грошей у часі та її види. Основні методи розрахунку 

ставки дисконтування. Показники, що використовуються для оцінки 

ефективності здійснення інвестиційних проектів. Методи підвищення 

ефективності підприємницької діяльності.  

 

3. Біржова діяльність 



7 

 

3.1 Біржова торгівля.  Біржова торгівля як важливий інститут ринкової 

економіки. Характерні риси біржової торгівлі. Характеристика об’єктів та 

суб’єктів біржової торгівлі. Фондові, валютні і товарні біржі і їх функції. 

Основні біржові операції та їх суб’єкти. Угоди з реальним товаром. Ф’ючерсні 

та опціонні угоди. Сутність та економічний зміст хеджування. Визначення 

ризику здійснення біржових операцій та способи його зниження.  Брокерські 

фірми та їх функції. Процедура проведення біржових торгів. Механізм 

біржових операцій. Біржовий товар. Роль товарних бірж у світовій економіці 

й основні напрями їх розвитку. Основні економічні показники діяльності 

товарних бірж. NFT-технології та їх застосування у біржовій торгівлі. 

Проблеми і перспективи здійснення біржової діяльності в Україні.  

3.2. Діяльність на валютному та фондовому ринках. Суб’єкти 

валютного і фондового ринку. Специфіка ринку цінних паперів. Фондові біржі 

та особливості їх функціонування. Цінні папери як біржовий товар. Види та 

функції цінних паперів. Визначення вартості акцій і облігацій з урахуванням 

їх характеристик (доходність, термін обігу та ін.). Первинні та и вторинні 

ринки цінних паперів. Визначення ризику здійснення фінансових інвестицій, 

модель капітальних активів (CAPM). Брокерські фірми на ринку цінних 

паперів. Інвестиційні фонди та компанії як учасники ринку. Специфіка 

валютного ринку та основні валютні операції. Сутність і види валютних 

курсів, поняття крос-курсу. Механізм укладання угод на валютній біржі. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

1. Охарактеризуйте історичні передумови виникнення торгівлі. 

2. Наведіть економічний зміст та основні функції торгівлі у складі 

національної економіки. 

3. Охарактеризуйте комплекс основних торговельних послуг. 

4. Опишіть основні види та форми торгівлі. 

5. Опишіть сутність роздрібної торгівлі та її роль в процесі розподілу товарів. 

6. Наведіть функції та завдання суб’єктів підприємницької діяльності у 

роздрібній торгівлі. 

7. Наведіть класифікацію видів та форм роздрібної торгівлі. 

8. Охарактеризуйте зміст та методику визначення роздрібного 

товарообороту. 

9. Опишіть чинники що впливають на обсяг та склад роздрібного 

товарообороту. 

10. Охарактеризуйте маркетингову політику торговельного підприємства.  

11. Наведіть сутність, зміст і особливості асортиментної політики 

торговельного підприємства. 

12. Охарактеризуйте методи планування роздрібного товарообороту. 

13. Наведіть специфічні риси і опишіть роль оптової торгівлі в у національній 

економіці. 
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14. Опишіть основні функції суб’єктів підприємницької діяльності в оптовій 

торгівлі. 

15. Охарактеризуйте Види і форми оптової торгівлі. 

16. Надайте характеристику торговельного посередництва з урахуванням 

видів і функцій посередників. 

17. Охарактеризуйте склад інфраструктури оптової торгівлі. 

18. Наведіть класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності в оптовій 

торгівлі. 

19. Охарактеризуйте  ярмаркову, виставкову та аукціонну торгівлю та наведіть 

відмінності між ними. 

20. Наведіть види та складові оптового товарообороту. 

21. Охарактеризуйте Фактори, що визначають розмір та склад оптового 

товарообороту. 

22. Наведіть етапи та методи обґрунтування плану товарообороту оптового 

підприємства. 

23. Охарактеризуйте суб’єктів організації оптового ринку. 

24. Опишіть сучасний стан та тенденції розвитку оптової торгівлі. 

25. Охарактеризуйте організаційні форми торговельних підприємств. 

26. Наведіть характерні риси організаційної структури торговельного 

підприємства. 

27. Опишіть сутність, етапи та особливості організації руху товарів. 

28. Охарактеризуйте особливості організації праці на роздрібних і оптових 

торговельних підприємствах. 

29. Опишіть процеси організації складського господарства з урахуванням 

матеріальної відповідальності працівників.  

30. Охарактеризуйте організацію основних торгово-технологічні процесів 

торговельних підприємств (а саме:  приймання, розміщення, зберігання та 

відпуску товарів). 

31. Охарактеризуйте процеси управління транспортом та планування 

перевезень товарів різними видами транспорту. 

32. Опишіть етапи та особливості  транспортно-експедиційного 

обслуговування торговельних підприємств. 

33. Наведіть приклади законодавчої підтримки розвитку торгівлі в Україні. 

34. Охарактеризуйте інструменти регулювання торговельної діяльності в 

Україні. 

35. Опишіть сутність і функції грошей в системі товарних відносин. 

36. Опишіть сутність та основні етапи еволюції підприємництва з урахуванням 

його соціальної ролі та функцій. 

37. Продемонструйте на конкретних прикладах, що видатні підприємницькі 

здібності є чинником економічного розвитку. 

38. Охарактеризуйте основних суб’єктів підприємницької діяльності. 
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39. Наведіть основні етапи започаткування власного бізнесу (враховуючи 

вибір назви і формулювання місії компанії).  

40. Охарактеризуйте джерела формування початкового капіталу для 

здійснення підприємницької діяльності.  

41. Наведіть види, загальний зміст і структуру документів, необхідних для 

здійснення підприємницької діяльності.  

42. Наведіть етапи реєстрації нового бізнесу в Україні. 

43. Порівняйте різні організаційно-правові форми організації 

підприємницької діяльності з урахуванням переваг та недоліків їх 

застосування.  

44. Наведіть поняття, ознаки та види інтегрованих корпоративних структур 

(ІКС), а також переваги їх створення. 

45. Охарактеризуйте основні права та обов’язки підприємців в Україні. 

46. Опишіть форми та методи державного регулювання підприємництва 

47. Наведіть характеристику основних видів податків та спрощеної системи 

оподаткування підприємницької діяльності. 

48. Охарактеризуйте специфіку інноваційного підприємництва та особливості 

функціонування венчурних компаній. 

49. Наведіть особливості підприємницької діяльності у разі надання кредитно-

фінансових та страхових послуг. 

50. Опишіть суб’єктів функції та форми здійснення малого підприємництва (в 

т. ч. «старт-ап»). 

51. Охарактеризуйте проблеми функціонування малих підприємств та заходи 

з  їх підтримки на державному та регіональному рівнях. 

52. Охарактеризуйте особливості розвитку підприємництва в сфері 

життєзабезпечення міст. 

53. Опишіть сутність, характеристику, суб’єктів та види міжнародного 

бізнесу, а також особливості його розвитку в умовах глобалізації 

54. Наведіть визначення, принципи та функції управління.  

55. Охарактеризуйте особливості вибору маркетингових заходів залежно від 

стадії життєвого циклу бізнесу та товару. 

56. Опишіть основні методи застосування реклами для просування товарів (в 

т.ч. в інформаційному просторі). 

57. Охарактеризуйте сутність, принципи та методи планування 

підприємницької діяльності. 

58. Опишіть склад та особливості розробки бізнес-плану.  

59. Охарактеризуйте основні загальні, ресурсні та функціональні стратегії. 

60. Наведіть відмінності управління за цілями і результатами.  

61. Охарактеризуйте сутність, суб’єктів та об’єкти фінансового управління.  

62. Наведіть принципи управління активами та капіталом, а також особливості 

визначення потреби у активах для функціонування бізнесу. 
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63. Охарактеризуйте види капіталу та співвідношення для визначення їх 

вартості (включно їх середньою зваженою вартістю використання 

капіталу).  

64. Опишіть сутність, класифікацію та способи розрахунку грошових потоків 

від різних видів діяльності (операційної, фінансової та інвестиційної). 

65. Наведіть поняття вартості бізнесу та охарактеризуйте основні підходи до її 

визначення.  

66. Охарактеризуйте методи визначення вартості бізнесу за основними 

підходами та обґрунтуйте їх зв’язок з принципами оцінки. 

67. Опишіть етапи застосування методів доходного підходу до визначення 

вартості бізнесу. 

68. Наведіть етапи застосування методів витратного та порівняльного  

підходів до визначення вартості бізнесу. 

69. Охарактеризуйте сутність і види конкуренції та складові конкурентного 

середовища компанії. 

70. Надайте визначення поняттям монополії, конкуренції та 

конкурентоздатності, наведіть чинники, що підвищують 

конкурентоздатність бізнесу. 

71. Охарактеризуйте основні методи оцінки конкурентоздатності бізнесу  

(в т. ч. – методи інтегральної оцінки конкурентоздатності). 

72. Наведіть основні підходи до визначення ставки дисконтування.  

73. Визначте поняття ефекту та ефективності, наведіть співвідношення для 

оцінки ефекту та ефективності здійснення реальних інвестицій. 

74. Наведіть функції та характерні ознаки біржової торгівлі. 

75. Охарактеризуйте основні суб’єкти та об’єкти біржової торгівлі.  

76. Наведіть відмінності між товарними, фондовими та валютними біржами та 

опишіть їх функції. 

77. Охарактеризуйте етапі здійснення та суб’єктів основних біржових 

операцій. 

78. Поясніть у чому полягають відмінності між ф’ючерсними та опціонними 

угодами.  

79. Поясність сутність, економічний зміст та умови застосування хеджування 

у біржовій торгівлі. 

80. Опишіть методи зниження ризику здійснення біржових операцій. 

81. Охарактеризуйте модель капітальних активів (САРМ) з наведенням 

переваг та недоліків її застосування. 

82. Охарактеризуйте етапи проведення біржових торгів. 

83. Опишіть сутність та характерні риси NFT-технологій та наведіть приклади 

їх застосування у біржовій торгівлі.  

84. Наведіть основні види, ознаки та функції цінних паперів. 
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85. Наведіть співвідношення для визначення вартості акцій та облігацій з 

урахуванням їх дохідності, терміну обігу та інших суттєвих характеристик. 

86. Охарактеризуйте модель капітальних активів (CAPM) та опишіть 

особливості її застосування для визначення ризику фінансових інвестицій. 

87. Опишіть основні валютні операції та специфіку валютного ринку.  

88. Охарактеризуйте роль і функції брокерських фірм на ринку цінних паперів. 

89. Наведіть роль і функції інвестиційних фондів на ринку цінних паперів. 

90. Опишіть сутність і види валютних курсів та наведіть поняття крос-курсу. 

 

3. Критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості здобувачів 

 

Результат вступного іспиту оцінюється в балах (максимальна кількість – 

100 балів, мінімальна кількість – 60 балів) за шкалою, наведеною в табл. 1. 

Оцінювання відповіді вступника здійснюється відповідно до 

загальноєвропейської системи переводу та накопичення балів ЕCTS. Загальна 

оцінка вступника розраховується за формулою: 

 

ЕЗАГ = ЕТ1 + ЕТ2 + ЕП3 

 

де: ЕЗАГ – загальна оцінка вступника; ЕТ1 – бали, отримані 

вступником за перше теоретичне питання з максимальним ваговим балом – 

30; ЕТ2 – бали, отримані вступником за друге теоретичне питання з 

максимальним ваговим балом – 30; ЕП – бали, отримані вступником за третє 

практичне питання з   максимальним ваговим балом – 40. 

При оцінюванні відповіді вступника враховується повнота та 

правильність відповіді, здатність вступника узагальнювати висновки щодо 

питань які розглядаються та наводити конкретні приклади для обґрунтування 

власних позицій. 

Таблиця 1  

 Шкала оцінювання результатів вступного іспиту 

Діапазон 

 в балах 
Оцінка 

Змістовне обґрунтування 

90 – 100 Відмінно 
Відмінно (ґрунтовне виконання завдань з 

незначними помилками) 

82 – 89 

Добре 

Дуже добре (рівень вище середнього, з 

кількома помилками) 

74 – 81 
Добре (в цілому правильне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

64 – 73 Задовільно 
Задовільно (в цілому непогано, але зі 

значними помилками) 
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60 – 63 
Достатньо (виконання задовольняє 

мінімальними критеріям) 

35 – 59 Незадовільно  
Недостатньо (виконання не задовольняє 

мінімальними критеріям) 

 

4. Список літератури, що рекомендована для підготовки 
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