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«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
І. Дайте обґрунтовані відповіді на теоретичне питання:
Економічна сутність малого підприємництва. Критерії визначення малого
підприємництва. Основні функції малого підприємництва.
ІІ. Оберіть правильну відповідь:
1. Які два головних моменти виділив Адам Сміт, за яких
підприємництво буде корисним для всього суспільства:
а) особиста зацікавленість підприємця та наявність конкуренції;
б) отримання надприбутку підприємцем і наявність конкуренції;
в) матеріальна зацікавленість підприємця та відсутність конкуренції;
г) особиста зацікавленість підприємця та відсутність конкуренції.
2. Підприємливість не характеризується:
а) здатністю до самостійних дій різними суб’єктами господарювання;
б) здатністю до неординарних дій різними суб’єктами господарювання;
в) здатністю до нетипових дій різними суб’єктами господарювання;
г) здатністю до безризикових дій різними суб’єктами господарювання.
3. Корпоративна культура підприємства – це:
а) правила трудового розпорядку, яких дотримується кожен працівник;
б) система цінностей та переконань, які поділяє кожен працівник;
в) система правил роботи, які має знати кожен працівник;
г) кодекс законів про працю, які адаптовані для кожного працівника.
4. Власник облігації – це:
а) співвласник компанії;
б) кредитор, який отримує дивіденди;
в) кредитор, який отримує фіксований відсоток;
г) усі відповіді неправильні.
5. Вкажіть вищий орган управління товариства з обмеженою
відповідальністю:

а) генеральний директор;
б) збори учасників товариства;
в) правління;
г) рада директорів.
6. Звичайні акціонери отримують свою частку прибутків корпорації у
вигляді:
а) відсотку;
б) заробітної плати;
в) дивідендів;
г) частки основних фондів.
7. Перевагою одноосібного володіння є:
а) обмеженість ресурсів при започаткуванні та розширенні
виробництва;
б) самостійність власника та свобода дій у прийнятті рішень;
в) значна кількість функцій, виконуваних однією особою;
г) повна одноосібна відповідальність усім майном у разі банкрутства.
8. Найстарішою у світі фондовою біржею вважається:
а) Бостонська біржа;
б) Тихоокеанська біржа;
в) Амстердамська біржа;
г) Токійська біржа.
9. Антидемпінгова політика – це діяльність держави, спрямована на:
а) підтримку експорту та обмеження імпортних операцій у
зовнішньоекономічній діяльності підприємців;
б) обмеження конкуренції з боку іноземних підприємницьких структур
на внутрішньому ринку країни;
в) створення перешкод для реалізації товарів за цінами, нижчими від їх
собівартості або істотно нижчими від їх ринкової вартості;
г) надання субсидій підприємцям, які виробляють експортні товари.
10. Кількісні обмеження на ввезення або вивезення певних товарів, що
запроваджуються на визначений час, – це:
а) акцизні збори;
б) квоти;
в) мита;
г) ліцензії.
11. Державні субсидії являють собою:
а) усі витрати державного бюджету;
б) кошти, спрямовані на збалансування місцевих бюджетів;
в) кошти, надані державою підприємцям у кредит;

г) державна допомога певним категоріям підприємців та населення.
12.
До
форм
регулювання
державою
зовнішньоекономічної
підприємницької діяльності не належать:
а) субсидії виробникам певних товарів;
б) квоти;
в) мита;
г) інструменти рестрикційної грошово-кредитної політики.
13. Фінанси – це система економічних відносин щодо акумуляції та
використання грошових засобів на основі розподілу та перерозподілу
ВВП та ВНД між:
а) державою та міжнародними економічними організаціями;
б) державою, фізичними та юридичними особами;
в) державою та фізичними особами;
г) правильні відповіді б) і в).
14. Загальна рентабельність обчислюється:
а) дохід мінус витрати;
б) як співвідношення прибутку і ресурсів (витрат);
в) активи плюс зобов’язання;
г) немає правильної відповіді.
15. Класифікація кредитів за ознакою строків повернення:
а) вексельні;
б) короткострокові, середньострокові;
в) онкольні;
г) бланкові.
ІІІ. Ситуаційне завдання:
Якими основними критеріями, на Вашу думку, повинен керуватися
підприємець при виборі форми організації бізнесу? Обґрунтуйте відповідь.
Можливі варіанти:
- місце розташування фірми;
- відповідальність (обмежена, додаткова, необмежена);
- початкові фінансові потреби;
- збалансованість управлінських здібностей підприємця;
- особливості ринку продукту даного бізнесу;
- система оподаткування.

Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів.
І. Правильна та повна відповідь на теоретичне питання оцінюється у 60
балів.
ІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали
(всього: 15*4=60 балів).
ІІІ. Правильна та повна відповідь на ситуаційне завдання оцінюється у 80
балів.

