ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ» НА ТРЕТІЙ КУРС ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ ЗА ОС БАКАЛАВРА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

І. Розкрийте теоретичне питання (оцінюється у 60 балів):
Оборотні кошти підприємства, їх склад та структура. Нормовані та ненормовані
оборотні кошти. Показники ефективності використання оборотних коштів.
ІІ. Розв’яжіть задачу (оцінюється у 80 балів):
Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом 3 років: 90 000
дол. у першому році, 70 000 дол. – у другому та 50 000 дол. – у третьому.
Інвестиційний проект розрахований на 10 років з повним освоєнням
нововведених потужностей лише на п’ятому році, коли запланований річний
чистий грошовий потік складатиме 75 000 дол. Зростання чистого грошового
потоку за планом складатиме 40%, 50%, 70%, 90% відповідно по роках від
першого до четвертого. Необхідна ставка віддачі при інвестуванні грошових
коштів для підприємства складає як мінімум 18%.
Необхідно визначити чисту теперішню вартість інвестиційного проекту
та прокоментувати отримані результати.
ІІІ. Тестові завдання (кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали)
1. Частина потенціалу підприємства, що характеризується відсутністю
матеріальної основи здобування доходів та невизначеністю розмірів цих
доходів, називається:
1.1. Кредитними ресурсами;
1.2. Нематеріальними активами;
1.3. Грошовими ресурсами;
1.4. Нематеріальними ресурсами.
2. Від яких факторів залежить тривалість виробничого циклу:
2.1.Кількості робочого часу, необхідного для отримання готового виробу;

2.2.Тривалості нетехнологічних операцій;
2.3.Тривалості перерв у виробничому процесі;
2.4.Усіх вище зазначених.
3. Фізичний знос основних засобів можна визначити як:
3.1. Втрата основними засобами своїх споживчих властивостей;
3.2. Списання основних засобів за ліквідаційною вартістю;
3.3. Вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних засобів;
3.4. Втрата основними засобами початкових властивостей у результаті дії
зовнішнього середовища.
4. До виробничих підрозділів не відносяться:
4.1. Допоміжні цехи;
4.2.Лабораторії, де проводяться випробування
підприємства;
4.3. Житлово-комунальні служби;
4.4. Виробничі дільниці.

основної

продукції

5. Якщо при нарахуванні заробітної плати використовується розцінка за
весь обсяг виконаних робіт та встановлюється премія за вчасне (або
дострокове) їх виконання, то така система називається:
5.1. Безтарифна;
5.2. Контрактна;
5.3. Акордна;
5.4. Погодинна.
6. Різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції – це:
6.1. Чистий прибуток;
6.2. Чиста виручка;
6.3. Валовий прибуток;
6.4. Операційний прибуток.
7. Процедура розподілу загальновиробничих витрат не включає:
7.1. Розподіл усіх загальновиробничих витрат на постійні та змінні;
7.2. Розрахунок резервної виробничої потужності;
7.3. Вибір бази розподілу;
7.4. Визначення нормальної потужності підприємства.

8. Нормуванню підлягають такі елементи оборотних коштів підприємства:
8.1. Виробничі запаси;
8.2. Готівкові кошти;
8.3. Безготівкові кошти;
7.4. Дебіторська заборгованість.
9. Загальна характеристика модельного статуту не включає твердження:
9.1. Модельний статут не подається для реєстрації і подальшого здійснення
угод в друкованому вигляді;
9.2. Модельний статут затверджується власником підприємства;
9.3. Рішення про діяльність на підставі модельного статуту приймає вищий
орган товариства;
9.4.На підставі модельного статуту може здійснювати діяльність лише
господарське товариство, створене у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю.
10. Норма амортизації основних засобів – це:
10.1. Процент втрати ними своєї первісної вартості;
10.2. Щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних
засобів;
10.3. Процент щорічного оновлення основних засобів;
10.4. Щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка
використовується для ремонту основних засобів
11. За походженням нематеріальні ресурси виникають завдяки:
11.1. Рідкісності ресурсів;
11.2. Зменшенню індивідуальних витрат на виробництво;
11.3. Унікальним знанням у будь-якій формі;
11.4. Наближенню споживачів до виробників продукції.
12.Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
здійснюється протягом:
12.1. 3 днів;
12.2. 1 дня;
12.3. 5 днів;
12.4. 7 днів.
13.Підприємство, яке є самостійним юридичним утворенням, що здійснює
комерційні операції та складає звітний баланс, проте контролюється
іншим підприємством, називається:
13.1. Філія;
13.2. Концерн;
13.3. Холдинг;
13.4. Дочірнє підприємство.

14.Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців
здійснюється на основі:
14.1. Денної тарифної ставки і кількості робочих днів у періоді;
14.2. Штатного розпису і посадових окладів;
14.3. Розцінок і планового випуску продукції;
14.4. Годинних тарифних ставок і трудомісткості виробничої програми.
15. Ознаками основних засобів підприємства є:
15.1.Функціонують в сфері матеріального виробництва;
15.2.Використовуються у виробничому процесі більше одного року;
15.3.Переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції за один
виробничий цикл;
15.4.У процесі експлуатації змінюють свою натурально-речову форму та
розміри.
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. Правильно розв'язана задача оцінюється у 80 балів.
ІІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали
(всього: 15*4=60 балів).

