
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня

(2022 рік вступу)

Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра зі

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Вона містить 4
розділи, у першому з яких відображені нормативні посилання, у другому –
нормативна частина вступного іспиту, у третьому – варіативна частина вступного
іспиту.

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний

ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII [Електронний

ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_20
15.pdf

4. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf

5. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-trai
ning-2013.pdf

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний
ресурс]. – режим доступу:
http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx

7. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор
України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня
2016 р. № 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти:
Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства
освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс].
– режим доступу: http://mon.gov.ua/

10.Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс].
– режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

11.Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК
003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084
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[Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508

12.Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. –
режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

13.Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266:
наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 [Електронний ресурс]. –
режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 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.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
Соціально-економічний аналіз малого підприємництва; планування та
проектування підприємницької діяльності. Ресурсне забезпечення
підприємницької діяльності. Соціально-економічний аналіз
підприємницьких ризиків.

Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів
Загальні принципи планування в умовах ринку. Бізнес, ринок і охорона
навколишнього середовища. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
та підстави його екологізації. Технологія розробки основних та екологічних
розділів бізнес-плану. Бізнес-діагностика еколого-економічної ефективності
інвестицій у природоохоронні заходи. Вибір і прийняття природоохоронних
рішень. Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту. Місце і роль
екологічного аудиту в управлінні природокористуванням. Практика
екологічного аудиту. Екологічний аудит та безпека бізнесу у системі
інноваційного проектування.

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)
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Сутність сегментування ринку. Макро- та мікросегментування. Ознаки
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.

РОЗДІЛ  3. ВАРІТИВНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Управління комерційними ризиками
 Управління розвитком і особливості процесів організаційних змін у
сучасних умовах Природа виникнення змін. Організаційна досконалість
основа організаційних змін. Класифікація видів змін. Концепція і стратегія
управління змінами. Управління стратегічними змінами та життєвий цикл
підприємства. Теорії життєвого циклу підприємства. Характеристика
основних етапів життєвого циклу організації (зародження, формалізація,
розвиток, переорієнтація/занепад). Стратегії отримання першочергового
права і активні стратегії. Основні стадії розвитку команд та їх
характеристика. Механізм реалізації змін Влада та стилі керівництва в
управлінні змінами Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми
управління опором змінам Оцінювання економічної ефективності варіантів
технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів
розвитку підприємства з урахуванням опору змінам. Механізми адаптивного
управління змінами: методологічні підходи та організаційні рішення
Моделювання реагування організації на зміни середовища його
функціонування.

Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Маркетинг: концепції та середовище функціонування; маркетингові
дослідження; інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації;
маркетингова товарна політика; концепція життєвого циклу товарів (ЖЦТ);
маркетингова цінова політика; маркетингова політика розподілу;
маркетингова комунікаційна політика; управління маркетинговою
діяльністю; застосування оптимальних маркетингових структур управління;
організація маркетингового контролю.

Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних
трансферних відносин

Суть i поняття корпоративного управління. Суть i поняття корпоративного
управління в підприємницьких структурах. Національні та міжнародні
стандарти корпоративного управління. Особливості моделей корпоративного
управління Формування стратегії корпоративних підприємств Учасники



корпоративних відносин та організація діяльності органів управління
акціонерного товариства Управління фінансовою діяльністю акціонерного
товариства Ефективність корпоративного управління.

Форми контролю та критерії оцінювання
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність проводиться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який
затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному
стенді відділу докторантури та аспірантури й офіційному веб-сайті
Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність формуються в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та
затверджуються на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту
сталого розвитку імені В. Чорновола.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за 100-бальною
шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність містить:

▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу «Основна
частина вступного іспиту» і два питання з розділу «Варітивна частина
вступного іспиту» (кожне із чотирьох питань екзаменаційного білета
оцінюється максимально в 20 балів, максимальна сумарна кількість балів
письмової компоненти – 80 балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту із чотирьох питань (кожне із чотирьох
питань усної компоненти оцінюється максимально в 5 балів, максимальна
сумарна кількість балів усної компоненти – 20 балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5 балів
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і послідовно з
вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та всебічні
знання. Логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи інших
проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали для
питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв теоретичний
матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його; розкриває
основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає незначні
порушення послідовності викладення матеріалу та неточності при використанні



наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої міркування
щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок і логіці викладу
теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває зміст
питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного змісту
питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, непереконливо
відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та 0-2
бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не знає
основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність передбачає необхідність неухильного дотримання
норм та правил академічної доброчесності відповідно до Положення про
академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська
політехніка». За порушення зазначених норм та правил вступники в аспірантуру
притягаються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства.
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