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ЗРАЗОК
екзаменаційного білету
додаткових вступних випробувань
по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
за освітнім рівнем «Магістр»
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі тестові завдання – 100 балів .
Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали
(2*50=100 балів).
Оберіть правильну відповідь:
1. Цільова функція підприємства включає зростання прибутку та розширення
масштабів бізнесу. Дане твердження характерне для:
а) усіх підприємств;
б) тільки для підприємств малого бізнесу;
в) тільки для великих підприємств;
г) ні для яких підприємств.
2. Фірми-патієнти створюються з метою:
а) задоволення наявних споживчих потреб, спричинених дефіцитом;
б) задоволення потреб широкого кола споживачів;
в) задоволення нових споживчих потреб, сформованих під впливом моди та
реклами;
г) задоволення технологічних потреб великих підприємств.
3. Фінанси в підприємництві – це:
а) грошові кошти;
б) економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків;
в) кредитні ресурси;
г) грошові фонди підприємства.
4. Загальну політику розвитку торгівлі, розробку та затвердження правил
здійснення різних видів і форм торгівлі, визначення вимог до торговельної
діяльності та діяльності у сфері побутових послуг в Україні розробляє:
а) Головний законодавчий орган - Верховна Рада України
б) Головний виконавчий орган - Кабінет Міністрів України
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
г) Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції

5. Які з наведених нижче тверджень не належать до функцій роздрібної
торгівлі:
а) Аналіз динаміки експорту, імпорту, сальдо зовнішньої торгівлі.
б) Сортування товарної маси
в) Надання послуг виробникам: транспортування товарів, їх складування та
зберігання, маркування, реклама та кредитування.
г) Забезпечення ефективної комунікації між виробником продукції та
споживачем.
6. Які з наведених нижче тверджень не відповідають прийнятому в логістиці
поняттю матеріального потоку:
а) завантаження та перевезення готової продукції транспортними засобами;
б) розвантаження та зберігання на складі напівфабрикатів і готової продукції;
в) транспортування сировини, матеріалів та комплектуючих з виробничих
цехів на склад підприємства;
г) переміщення коштів за перевезену продукцію з розрахункового рахунка
споживача на розрахунковий рахунок виробника чи продавця.
7. Матеріальний потік, що формується на етапі матеріально-технічного
забезпечення діяльності підприємства, має форму переміщення:
а) сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих;
б) напівфабрикатів та проміжної продукції виробничих цехів;
в) готової продукції, упаковки та інформації;
г) запасних частин та послуг щодо гарантійного обслуговування продукції
8. Що таке біржовий товар?
а) будь-який товар, вироблений у країні;
б) товари, які мають найбільший попит;
в) тільки ті класи товарів, які можуть довго зберігатися;
г) речовинні товари, цінні папери, іноземна валюта.
9. Які фінансові інструменти відноситься до інструментів позики?
а) облігації;
б) сертифікати;
в) акції;
г) варанти.
10.
а)
б)
в)
г)
11.
...
50.

Головними ознаками ф'ючерсного ринку є:
фіктивний характер угод;
уніфікація умов контракту;
знеособленість угод;
усі відповіді правильні.
…
…

