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Перелік питань, що виносяться вступне випробування 

1. Поняття підприємницької діяльності. Характерні риси сучасного 

підприємця. 

2. Охарактеризуйте умови ведення бізнесу в Україні. 

3. Економічна свобода як передумова розвитку бізнесу. Оцініть економічну 

свободу ведення бізнесу в Україні. 

4. Особливості сучасного ринку, його структура та функції. 

5. Поняття глобалізації та її вплив на ефективність підприємницької 

діяльності. 

6. Визначення попиту і пропозиції. Закони попиту і пропозиції. 

7. У чому полягає сутність еластичності попиту і пропозиції. 

8. Сутність конкуренції. У чому полягає стимулюючий вплив конкуренції на 

розвиток бізнесу? 

9. Дайте коротку характеристику основних типів конкурентної стратегії 

бізнесу. 

10. У чому полягає сутність нечесної конкуренції? 

11. Які основні показники конкурентоспроможності підприємства? 

12. Які існують основні типи власності, у чому їх відмінність? 

13. Проаналізуйте основні форми колективної власності. 

14. Охарактеризуйте основні форми державної власності. 

15. У чому полягає відмінність між основними видами приватних і 

колективних підприємств? 

16. Дайте визначення одноосібного господарства. 

17. Вкажіть переваги та недоліки партнерств. 

18. У чому полягає сутність корпорації та консорціуму? 

19. У чому полягає сутність менеджменту? 

20. Розкрийте основні стилі керівництва. 

21. Вкажіть основні функції менеджменту, з'ясуйте їх сутність. 

22. Які вирізняють види контролю в організації? 

23. Що таке мотивація персоналу? 

24. Що включає поняття «менеджмент людських ресурсів»? 

25. Сутність маркетингу та його основні завдання. 

26. Організація служби маркетингу на підприємстві. 

27. Яким чином формується цінова політика підприємства? 

28. Сутність комунікаційної політики. Реклама як основний компонент 

комунікаційної політики. 



29. У чому полягає сутність ризику? За якими критеріями класифікують 

ризики? 

30. Охарактеризуйте економічний ризик та його основні види. 

31. Основні види економічних ризиків. У чому полягає маркетинговий 

ризик? 

32. Поясніть необхідність інноваційного підприємництва в Україні. 

33. У чому ви бачите головні особливості інноваційної діяльності фірми? 

34. Які ознаки діяльності менеджера? Назвіть основні сфери менеджменту й 

охарактеризуйте рівні менеджменту. 

35. Які ролі виконують менеджери в організації? Як Ви їх розумієте? На 

ведіть приклади. Які якості необхідні менеджеру? 

36. Розкрийте особливості впливу факторів міжнародного середовища на 

діяльність організації. 

37. Що Ви розумієте під терміном “стратегія”? 
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