«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії
_____________ Л.В. Губерський
«______» ________________ 2020 р.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ
«МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО»
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Сутність і види рентабельності підприємницької діяльності. Способи
розрахунку показників рентабельності та їх економічна інтерпретація.
2. Етапи і методи розробки асортиментної політики підприємств
роздрібної торгівлі.
ІІ. Оберіть правильну відповідь (тести).
1. За якою формулою визначається обсяг реалізації товарів із товарного
балансу? (Умовні позначення: Н – надходження товарів, В – вибуття товарів, що
не входить до реалізації, Зп – товарні запаси на початок періоду, Зк- товарні
запаси на кінець періоду).
1.1. Н – В + Зп – Зк.
1.2. Зп + Н + В – Зк.
1.3. Н – Зп + В – Зк.
1.4. Н – В + Зк – Зп.
2. Який показник характеризує обсяг реалізації товарів, що дає змогу
торговельному підприємству одержати доходи які будуть дорівнювати
поточним витратам?
2.1. Точка ліквідації.
2.2. Точка беззбитковості.
2.3. Точка мінімальної рентабельності.
2.4. Точка грошової рівноваги.
3. Класифікація запасів за допомогою АВС-розподілу здійснюється за:
3.1. Постачальниками;

3.2. Вартістю запасів;
3.3. Натуральним обсягом запасів;
3.4. Характером споживання.
4. Яке з тверджень є правильним?
4.1. Кожна точка кривої байдужості означає рівноцінну з точки зору
індивіда комбінацію двох благ.
4.2. Кожна точка кривої байдужості означає різну комбінацію двох благ.
4.3. Всі точки кривої байдужості являють однакові комбінації двох благ.
4.4. Максимізація корисності полягає у намаганні індивіда досягти
найвищої з можливих кривих байдужості.
5. Рівновага споживача має місце у точці:
5.1. Перетину бюджетної лінії та кривої байдужості.
5.2. У будь-якій точці на найвищій з досяжних кривих байдужості.
5.3. У певній точці будь-якої кривої байдужості, де її нахил дорівнює нахилу
бюджетної лінії.
5.4. У певній точці бюджетної лінії, де її нахил дорівнює нахилу найвищої з
досяжних кривих байдужості.
6. Ефект заміщення - це зростання попиту на благо, викликане:
6.1. Зміною загального рівня цін на усі товари.
6.2. Пропозицією нових благ-замінників.
6.3. Зміною у смаках споживача.
6.4. Зміною у реальному доході, викликаною зміною цін на блага, що
споживаються домогосподарством.
7. Неформальна група в організації утворюється:
7.1. При виникненні критичної ситуації.
7.2. Для переорієнтації діяльності.
7.3. Для задоволення потреби в спілкуванні, належності, захисті, симпатії.
7.4. У результаті горизонтального та вертикального поділу праці.
8. Як називається структура організації з чіткими повноваженнями,
узгодженістю дій виконавців, оперативністю, особистою відповідальністю
керівника за результати?
8.1. Лінійна.
8.2. Функціональна

8.3. Бюрократична.
8.4. Матрична.

9. Мотив – це:
9.1. Те, що людина вважає цінним для себе та прагне отримати.
9.2. Зовнішнє спонукання до досягнення конкретних результатів.
9.3. Внутрішньо усвідомлене спонукання до дій/бездіяльності.
9.4. Відчуття певного дискомфорту, нестача будь-чого.
…………………………………………………………………………………..

50. Процес делегування повноважень – це:
50.1. Лінійна послідовність команд в організації.
50.2. Передача повноважень виконавцю, який бере на себе відповідальність
за них.
50.3.Встановлення лінійних і функціональних повноважень.
50.4. Прийняття і реалізація управлінського рішення.
ІІІ. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь:
Задача 1. Торгова площа магазину – 185 м2. Інтенсивність потоку покупців
складає 13 осіб/м. Коефіцієнт завершення покупок 0,60 при середній ціні
покупки 425,6 грн. Магазин працює 72 робочих днів по 8 годин на добу.
Прогнозується, що в наступному періоді індекс цін складатиме 125; торгова
площа збільшиться на 12 м2.
Розрахуйте поточну та прогнозну потужність магазину.
Як зміниться прибуток магазину, якщо прибутковість товарообороту
становить 5,2 %? Поясніть отриманий результат.
Задача 2. Оборот підприємства роздрібної торгівлі складає 8000 тис. грн на
рік. Число робочих днів на рік – 250. Річні витрати на зберігання запасів у
відсотках від вартості середнього запасу – 16 %. Норма запасу становить 18 днів.
Визначте, на скільки зміняться річні витрати на зберігання запасів у
результаті застосування диференційованих норм запасів після розподілу
асортименту на групи А, В, С за допомогою методу АВС-аналізу. Група А – 84
% реалізації; група В – 12% реалізації; група С – 4% реалізації. Норма запасу по
групі А – 5 днів; по групі В – 10 днів; по групі С – 20 днів.
Критерії оцінювання:
№ Характер та кількість завдань
1 Теоретичні питання (2)
2 Тести (50)
3 Розрахунково-аналітичне завдання (2)
Всього

Бали
2*30=60
2*50 =100
10+30=40
200 балів

