ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
НА ТРЕТІЙ КУРС ЗА ОС БАКАЛАВРА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО»
І. Розкрийте теоретичні питання (кожне оцінюється у 40 балів):
1. Сучасний стан та перспективи розвитку торговельного підприємництва в
Україні.
2. Витрати торговельного підприємства, їх характеристика та класифікація.
ІІ. Тестові завдання (кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали).
Оберіть правильну відповідь:
1. Соціально-економічні відносини:
а) знаходять своє відображення у спеціалізації, кооперуванні, комбінуванні,
концентрації виробництва;
б) виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання
матеріальних благ;
в) це суспільна форма виробництва;
г) правильні відповіді а), б), в).
2. Виробничі відносини – це:
а) відносини власності та споживання матеріальних благ;
б) відносини власності та розподілу матеріальних благ;
в) відносини власності, розподілу та виробництва матеріальних благ;
г) відносини власності, розподілу, обміну та споживання вироблених продуктів.
3. Попит – це:
а) потреба в товарах, забезпечена грошовими засобами;
б) маса товарів на ринку;
в) грошовий вираз пропонованих товарів на ринку;
г) правильної відповіді немає.
4. Який з типів ринкової структури є прикладом ідеального ринку?
а) досконала конкуренція;
б) олігополія;

в) монополія;
г) монополістична конкуренція.
5. Роздрібна торговельна мережа – це:
а) сукупність стаціонарних віртуальних суб’єктів роздрібного продажу товарів
і послуг, об’єднаних за однією ознакою;
б) загальна сукупність стаціонарних, нестаціонарних, пересувних, віртуальних
суб’єктів роздрібного продажу товарів;
в) сукупність роздрібних торгових підприємств і торговельних одиниць,
розміщених і діючих на певній території для здійснення процесу продажу товарів
населенню;
г) сфера підприємницької діяльності, пов’язана з реалізацією товарів і послуг
для їх подальшого перепродажу.
6. Чи мають право торгівельні підприємства самостійно вирішувати, який
товар закупати і продавати?
а) так;
б) ні;
в) тільки у разі отримання дозволу відповідного державного органу;
г) так, якщо продаж товару не заборонений законодавством, чи до нього не має
державних обмежень.
7. Як поділяють роздрібних торговців за основними принципами організації
роботи?
а) на роздрібні, дрібнороздрібні, віртуальні;
б) на оптові та роздрібні;
в) на стаціонарні, пересувні та напівстаціонарні;
г) усі відповіді правильні.
8. Які чинники впливають на підвищення продуктивності праці?
а) зменшення чисельності працівників та обсягів виробництва;
б) збільшення чисельності працівників та обсягів виробництва;
в) зменшення чисельності працівників і збільшення обсягів виробництва;
г) збільшення чисельності працівників в апараті управління.
9. Об’єктом підприємництва в Україні не може бути:
а) промислове виробництво засобів виробництва;
б) виробництво предметів споживання;
в) торгівля;
г) виробництво зброї.
10. Амортизація – це:
а) процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і
нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення;

б) поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу;
в) поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену
продукцію;
г) поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати
виробництва.
11. Капітальні вкладення – це:
а) витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння
діючих основних засобів;
б) витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт діючих
основних засобів;
в) витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв;
г) витрати на розширене відтворення основних засобів.
12. Трудові ресурси як економічна категорія — це:
а) економічно активне, працездатне населення, здатне до трудової діяльності;
б) здатність людей до праці;
в) наймані працівники, які працюють в усіх сферах економічної діяльності;
г) особи, які працюють за наймом і не за наймом (самозайняті).
13. На загальну чисельність трудових ресурсів впливають:
а) рівень безробіття;
б) рівень економічної активності населення;
в) продуктивність суспільної праці;
г) чисельність населення у працездатному віці, яке навчається з відривом від
виробництва.
14. Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації
товарної продукції:
а) зниження собівартості товарної продукції;
б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;
в) скорочення залишків нереалізованої продукції на кінець року;
г) зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства та збільшення обсягу
виробництва товарної продукції.
15. Підприємство вважається іноземним, якщо в його статутному фонді
питома вага іноземної інвестиції становить:
а) 10%;
б) 100 %;
в) 50 %;
г) 33 %.

ІІІ. Розв’яжіть задачі:
Задача 1 (30 балів)
Проаналізувати динаміку продуктивності праці на підприємстві «ОранікФарм»
і обчислити величину приросту товарної продукції об'єднання виробничих
підприємств у зв’язку зі зміною продуктивності праці та чисельності працівників.
Показники
Товарна продукція,
тис. грн
Чисельність працівників,
осіб

Попередній рік
3560

Звітний рік
3990

87

92

Задача 2 (30 балів)
У минулому році на підприємстві «Пелетка» було виготовлено паливних
брикетів на суму 2210 млн грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на
5 %. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але за планом
передбачено скорочення на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання
продуктивності праці на підприємстві.
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання – 200 балів.
І. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у
20 балів (всього: 2*40=80 балів).
ІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали (всього:
15*4=60 балів).
ІІІ. Правильно розв'язана задача оцінюється у 30 балів (всього: 30*2=60 балів).

