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І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплексний екзамен має за мету перевірити рівень набутих знань, 

умінь і навичок абітурієнтів, що вступають до магістратури на спеціальність 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Програма навчальних дисциплін розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до екзамену. 

Програма охоплює основну проблематику дисциплін, які дозволяють 

перевірити і оцінити необхідний рівень набутих знань та практичних 

навичок, які є базовими для подальшого опанування магістерської програми. 

Екзамен зі спеціальності проводиться у формі письмового тестування. 

Екзаменаційний білет включає 2 теоретичних та 15 тестових завдань, які 

підготовлено згідно переліку екзаменаційних питань. При виконанні завдань 

абітурієнту заборонено користуватися довідковими матеріалами, 

підручниками, а також технічними засобами. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі запропонованих питань із дисциплін «Біржова діяльність», 

«Організація торгівлі», «Основи підприємництва» сформовано варіанти 

білетів комплексного екзамену, кожен з яких включає  2 теоретичні питання 

та 15 тестів. Із усіх представлених на кожен тест відповідей абітурієнт має 

обрати одну, яку він вважає вірною. Змістовно розкриті питання, кожне з 

яких оцінюється в 40 балів та правильно обрана відповідь на кожен тест 

оцінюється у 8 бали. Неправильна відповідь балів не дає. Тобто загальна 

сума всього завдання дає можливість отримати максимум 200 балів. Після 

закінчення іспиту, по кожному варіанту комісія визначає суму правильних 

відповідей по тестам. 

Абітурієнт, який за сумою правильних відповідей набрав 100 балів і 

вище (до 200), вважається таким, що склав іспит позитивно. 



Тривалість іспиту складає 2 академічні години. 
 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 
вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН ТА СПИСОК 

ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

«Біржова діяльність» 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з організації 

біржової діяльності, технології здійснення біржових операцій.  

Завдання курсу – надання майбутнім фахівцям комплексних знань в 

частині теоретичних та практичних аспектів біржової діяльності. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та 

економічні аспекти формування і регулювання механізмів біржової 

діяльності.  

Абітурієнт повинен: знати: поняття біржі; класифікаційні ознаки та 

види бірж; розвиток світової та української біржової торгівлі; економічні, 

соціальні та політичні функції біржі; задачі та можливості бірж; функції 

бірж; біржову структуру; поняття статуту та правил біржі; правила 

здійснення біржових операцій; порядок взаємних розрахунків членів біржі та 

інших учасників біржової торгівлі; процедурні питання зі створення біржі, її 

реєстрація та структури управління; порядок організації торговельного 

процесу в біржовій операційній залі; зміст основних нормативних і 

законодавчих документів, що регулюють здійснення біржової діяльності; 

функцій і завдання посередників на біржах, їх класифікація; технологію 

формування ланцюга руху замовлення від покупця до продавця на біржі; 

основи ф’ючерсної та опціонної торгівлі; основні види цінних паперів, що 

обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх вартості; 

уміти: пояснити економічний зв'язок між біржею і світовими 

цінами;пояснити схему класифікації товарно-біржового ринку за 

географічною та товарно-галузевою ознакою;дати пояснення процесу 



трансформації біржової торгівлі у процесі розвитку ринкових 

відносин;розрізняти та класифікувати види бірж за специфікою ознак; 

описати функції біржі та дати пояснення кожній з них; дати характеристику 

видам біржових товарів; охарактеризувати роль інформації у біржовій 

торгівлі;формувати систему функціональних завдань та обов'язків для 

спеціалістів біржі;аналізувати сучасний стан торговельно-посередницької 

діяльності бірж; перелічити і охарактеризувати спеціальні органи структури 

управліннябіржею; пояснити зміст економічних відносин бірж з 

клієнтами;здійснювати оцінку професійних якостей членів 

біржі;впорядкувати послідовність операцій біржової торгівлі на українських 

біржах;розкрити зміст процедури завершення торгів у біржовій «ямі» та 

особливостей біржової мови жестів;пояснити різницю між угодами «спот» і 

«форвард»;порівняти особливості і переваги різних видів угод, що 

укладаються на біржах; проводити операції страхування біржових угод; 

розраховувати котирувальну ціну;оцінити стан ринку за кожним видом 

товару;визначити загальні обсяги пропозиції і попиту продукції на товарній 

біржі;здійснювати моніторинг кон'юнктури біржового ринку;здійснювати 

моніторинг прогнозу ринкового попиту і пропозиції у перспективі;укладати 

договір-доручення на брокерське обслуговування;аналізувати можливі 

фінансові ризики у процесі роботи з клієнтами; розраховувати граничні рівні 

збитку брокерської діяльності;визначити критерії ефективності брокерської 

діяльності на основі показника чистого прибутку на вкладений капітал; 

здійснювати якісну оцінку становища ринку цінних паперів та кількісну 

оцінку його динаміки тощо. 

 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на комплексний екзамен 

1. Сутність та функції бірж та їх місце в оптовій торгівлі. 

2. Види бірж та основні критерії їх класифікації. 

3. Поняття товару та основи класифікації товарних груп. 

4. Формування товарних ринків як умови діяльності товарних бірж. 



5. Біржовий товар та його види. 

6. Товарна біржа. 

7. Фондова біржа. 

8. Валютна біржа. 

9. Біржові індекси. 

10. Учасники біржової торгівлі. 

11. Державне регулювання та контроль за біржовою діяльністю. 

12. Правові основи функціонування товарно-сировинних бірж. 

13. Правові основи функціонування фондових бірж. 

14. Правові основи функціонування валютних бірж. 

15. Саморегулювання біржової діяльності. 

16. Місце та роль брокерських контор у біржовій діяльності. 

17. Договір на здійснення брокерських послуг (брокерське 

обслуговування). 

18. Біржовийтовар товарно-сировинних бірж, його класифікація та 

особливості. 

19. Роль стандартизації у біржовій торгівлі, її особливості. 

20. Біржові угоди, їх вид та розрахунки по ним. 

21. Порядок укладання біржових угод. 

22. Біржові контракти, види, зміст та їх особливості. 

23. Техніка проведення біржових торгів. 

24. Біржова сесія та порядок її проведення. 

25. Форвард-ринок. 

26. Поняття, причини виникнення та цілі ф’ючерсної торгівлі. 

27. Механізми біржової ф’ючерсної торгівлі. 

28. Хеджування та біржова спекуляція: сутність та методи реалізації. 

29. Поняття та функції хеджування. 

30. Методи біржової спекуляції. 

31. Угоди із ф’ючерсними контрактами, порядок укладання та 

виконання. 



32. Опціони: сутність, порядок укладання та виконання. 

33. Поставки та їх особливості на біржах реальних товарів та 

ф’ючерсній. 

34. Постійна та змінна маржа, комісійні платежі. 

35. Клірингові операції. 

36. Розрахункова палата, її місце та функції у біржовій торгівлі. 

37. Ціноутворення та види цін на біржовій торгівлі. 

38. Фондовий ринок, фондова біржа та її учасники. 

39. Біржовий товар фондового ринку, його класифікація та особливості. 

40. Акції: Сутність, види , права її власника. 

41. Облігації, розрахунок доходів по облігаціям. 

42. Лістинг цінних паперів на біржі. 

43. Оформлення і виконання угод на фондовій біржі. 

44. Валютний ринок і валютна біржа. 

45. Валютні угоди  та механізм їх виконання 
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«Організація торгівлі» 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Організація торгівлі» 

об’єкти підприємницької діяльності, способи оцінки окремих ситуацій 

торговельної діяльності, торговельно-технологічних процесів, тарного та 

транспортного господарства. 

Мета навчальної дисципліни «Організація торгівлі»: формування 

комплексу сучасних знань та практичних навичок щодо економіки та 

принципів організації у сфері товарного обігу з метою підвищення 

ефективності торговельної діяльності та реалізації функцій торгівлі. 

Завданнями дисципліни «Організація торгівлі» є: озброєння 

абітурієнтів глибокими теоретичними знаннями з організаційної побудови 

оптової та роздрібної торгівлі, організації оптової торгівлі, організації 

перевезення товарів, тари та організації тарного господарства, організації 

роздрібної торгівлі та вдосконалення торгово-технологічних процесів та 

операцій. 

Абітурієнт повинен:  знати: організаційні форми роботи торгівельних 

підприємств; порядок і правила приймання товарів у магазині і на складі; 

особливості приймання товарів у тарі-обладнанні та від органів транспорту; 

уміти: керуватися у своїй діяльності нормативною 

документацією,якарегулює торгову діяльність; приймати правильне рішення 

при обслуговуванні покупців; організовувати робоче місце продавця, 

контролера-касира та ін. 

 
Перелік теоретичних питань, що виносяться на комплексний екзамен 

1. Поняття організації діяльності торговельного підприємства.  
2. Поняття економіки торговельного підприємства.   
3. Роль торгівлі в національній та світовій економіці.   
4. Організація торгівлі як окрема галузь знань.  
5. Основні принципи організації торгівлі.   
6. Види суб'єктів торгівельної діяльності.   
7. Організаційні моделі в системі торгівлі. 
8. Поняття оптової торгівлі, оптового ринку.  



9. Структура та інфраструктура оптової торгівлі.   
10. Види оптових підприємств та їх класифікація.   
11. Структура оптового підприємства.  
12. Сутність складського господарства   
13. Сутність та види оптових закупівель   
14. Форми і методи оптових закупівель товарів   
15. Порядок укладання договорів.  
16. Зміст договору поставки товарів.   
17. Особливості закупівлі товарів у іноземних фірм.   
18. Зміст організації торгово-технологічного процесу складу.  
19. Технологія розвантажування і внутрішньоскладського 

переміщення товарів.   
20. Організація і технологія приймання товарів на складі.   
21. Організація розміщення та зберігання товарів на складі.  
22. Організація відбору, відпуску товарів зі складу.   
23. Облік і контроль за рухом товарів.   
24. Управління торгово-технологічним процесом на складі.   
25. Наукова організація праці.   
26. Транспортне, тарне та технічне забезпечення торгово-

технологічних процесів.   
27. Форми оптового продажу і види оптового обороту.   
28. Організація продажу товарів зі складу.   
29. Організація товаропостачання.   
30. Доставка товарів оптовим покупцям.  
31. Активізація та стимулювання оптових покупців.   
32. Види роздрібних підприємств.   
33. Створення роздрібного торговельного підприємства.  
34. Організаційна побудова роздрібної мережі.   
35. Концентрація і спеціалізація роздрібної мережі.   
36. Ефективність функціонування роздрібної мережі.  
37. Зміст організації торгово-технологічного процесу в магазині.   
38. Технологія приймання і зберігання товарів у магазинах.   
39. Розміщування і викладання товарів.  
40. Ефективність використання торгової площі магазину.   
41. Технічне оснащення торгівельних підприємств.   
42. Вивчення попиту населення на роздрібних підприємствах.  
43. Спеціалізація підприємств.   
44. Формування асортименту товарів у магазинах.   
45. Форми і методи роздрібного продажу товарів, їх ефективність.   
46. Дослідження поведінки покупців.  
47. Методи активізації поведінки покупців у роздрібній торгівлі.   
48. Особливі форми продажу товарів.   
49. Електронна торгівля.  
50. Торгівля на ринках як форма торговельного обслуговування. 

Особливості організації ринкового господарства.  



52. Організація системи послуг на ринках.  
53. Специфіка організації роботи продовольчих та непродовольчих 

ринків.   
54. Ефективність організації роботи ринків.   
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«Основи підприємництва» 

Мета курсу – формування у абітурієнтів системи спеціальних знань 
щодо основ підприємництва, основних форм підприємницької діяльності, 
механізму заснування власної справи, навичок підприємницького мислення. 

Предмет курсу – економічні відносини, що формуються між 
суб’єктами різних рівнів (фізичними та юридичними особами. державою) 
щодо організації та функціонування підприємств, та особливості їхнього 
розвитку в різних сферах економічної діяльності. 

Абітурієнт повинен: знати: 
– сутність та роль підприємництва в розвитку економіки, 

вирішеннісоціальних питань та реалізації ваших здібностей; 
– причини виникнення ризику у підприємницькій діяльності та засоби 

йогозниження; 
– форми підприємницької діяльності; 

../ОСНОВИ%20%20ПІДПРИЄМНИЦТВА/Верховної%20%20Ради%20України
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– механізм і витрати при створенні організації; 
– принципи і сутність господарських рішень, що приймаються 

впідприємницькій діяльності; 
– порядок ліцензування певних видів підприємництва. 
вміти:класифікувати фактори конкурентоспроможності 

підприємницької діяльності; обґрунтовувати концепцію діяльності 
підприємства, порівнювати формування підприємницького сектора в різних 
країнах звітчизняним досвідом; обрати вид підприємницької діяльності і 
обрахувати витрати на створенняорганізації; розробляти заходи щодо 
прийняття ефективних господарських рішень. моделювати діяльність 
суб’єктів господарювання в ринковій економіці, розробляти бізнес-план 
проекту, організації, будувати стратегічні плани та здійснювати стратегічний 
аналіз середовища. 

 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на комплексний екзамен 

1. Сутність і функції підприємництва. 
2. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — 

юридичних осіб. 
3. Суб’єкти підприємництва. 
4. Технологія розробки бізнес-плану. 
5. Принципи підприємницької діяльності. 
6. Статутний фонд та його формування. 
7. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
8. Сутність та особливості корпорації. 
9. Економічна основа підприємництва. 
10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця. 
11. Види підприємницької діяльності. 
12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. 
13. Необхідні умови розвитку підприємництва. 
14. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 
15. Організаційні форми підприємництва. 
16. Сутність корпоративного управління. 
17. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності – юридичної особи. 
18. Стадії розробки бізнес-плану. 
19. Види господарських товариств та їх характеристика. 
20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 
21. Акціонерне товариство: сутність та види. 
22. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 
23. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності – фізичної особи. 
24. Фінансово-кредитне підприємництво. 
25. Лізинг як форма підприємницької діяльності. 



26. Переваги та недоліки одноосібного володіння. 
27. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 
28. Комерційне підприємництво. 
29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. 
30. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки. 
31. Форми об’єднань підприємств в Україні. 
32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання 

підприємництва. 
33. Види підприємств в Україні. 
34. Структура бізнес-плану. 
35. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 
36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва. 
37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
38. Юридичний статус підприємництва. 
39. Правова база розвитку підприємництва. 
40. Порядок патентування підприємницької діяльності. 
41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. 
42. Види лізингу. 
43. Сутність і функції бізнес-плану. 
44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в 

Україні. 
45. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 
46. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
47. Державна політика підтримки підприємництва. 
48. Органи управління акціонерним товариством. 
49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. 
50. Фіксований податок для суб’єктів малого підприємництва. 
51. Статут підприємництва. 
52. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники ПДВ та 

акцизного збору. 
53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 
54. Порядок відрахувань суб’єкта підприємницької діяльності – 

фізичної особи до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. 
55. Підприємство: сутність, ознаки, функції. 
56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
57. Загальна система оподаткування приватного підприємця. 
58. Роль та значення посередницького підприємництва. 
59. Переваги та недоліки партнерства (товариства). 
60. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності 

в установі банку. 
61. Сутність і методи підприємницького управління. 
62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих. 
64. Управління економічними ризиками в підприємництві. 
65. Форми спільного міжнародного підприємництва. 



66. Функціональне управління в підприємництві. 
67. Сутність, види та елементи підприємницької культури. 
68. Механізм зменшення економічних ризиків у підприємництві. 
69. Світовий досвід створення вільних економічних зон. 
70. Підприємницька етика. 
71. Управління мотивацією персоналу. 
72. Особливості створення та функціонування вільних економічних 

зон в Україні. 
73. Інструменти управління ризиками. 
74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
75. Причини економічних ризиків у підприємництві. 
76. Управління організаційними комунікаціями. 
77. Посередники на фондовому ринку. 
78. Підприємництво у сфері банківських послуг. 
79. Кредитування та його роль у розвитку підприємництва. 
80. Соціальні цінності й культура підприємницької діяльності. 
81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва. 
82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. 
83. Нові напрями розвитку підприємництва в Україні. 
84. Особливості функціонування товарної біржі. 
85. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької 

діяльності. 
86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства. 
87. Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських) 

господарств. 
88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. 
89. Особливості діяльності виробничого кооперативу. 
90. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної 

особи. 
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