ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», «ЕКОНОМІКА
ТА ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВА (БІЗНЕСУ)»
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів.
1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється
в 20 балів (20*2=40 балів)
2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*50=100
балів).
3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 20 балів.
4. Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 40 балів.
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання: (кожне
оцінюється максимум у 20 балів):
1. Поняття та види інвестицій. Інвестиційна політика підприємств
України в сучасних умовах.
2. Попит, загальна характеристика та особливості ринку виробничих
ресурсів. Формування попиту на фактори виробництва. Похідний характер
попиту на ресурси.
ІІ. Тестові завдання.
Оберіть правильну відповідь: (кожне правильно вирішене завдання
оцінюється у 2 бали)
Оберіть правильну відповідь:
1. Виробнича потужність підприємства – це:
а) Сукупність основних засобів різних вікових груп та фінансових
ресурсів;
б) Сукупність та узгодженість всіх видів ресурсів, якими володіє
підприємство;
в) Максимально можливий випуск продукції підприємством за певний
проміжок часу і за певних організаційно-технічних умов;
г) Сукупність основних та оборотних засобів, що беруть участь у в
виробничому процесі.

2. Кошти, що спрямовуються на розширення відтворення основних
засобів та об’єктів соціальної інфраструктури – це:
а) прямі інвестиції;
б) непрямі інвестиції;
в) виробничі інвестиції;
г) реальні інвестиції.
3. Паушальна виплата – це:
а) одноразова винагорода за право користування об’єктом ліцензійної
угоди;
б) періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди;
в) дозвіл на використання нематеріального ресурсу;
г) немає вірної відповіді.
4. Тривалість виробничого циклу при послідовному переміщенні
предметів праці визначається формулою:
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5. Між вашими підлеглими виник конфлікт. Кожен із них
звертається до вас із проханням стати на
його сторону і розв’язати
конфлікт. Ваша думка щодо дій:
а) розв’язувати конфлікт – це їхня особиста справа.
б) Розібратися в причинах конфлікту самому і знайти спосіб його
розв’язання.
в) Розібратися в цьому громадським організаціям.
г) З’ясувати, хто з членів колективу для конфліктуючих є авторитетом і
вплинути на цих людей.
6. Визначити хронологічну послідовність розвитку наукових шкіл
менеджменту:
а) адміністративна, людських стосунків, математична;
б) наукового управління, адміністративна, людських стосунків,
поведінкових наук, математична;
в) наукового управління, адміністративна, математична, поведінкових
наук;
г) наукового управління, адміністративна, людських відносин.

7 . Ємність товарного ринку –
a) Економічна ситуація на ринку, яку характеризує співвідношення між
попитом та пропозицією.
б) Потенційний об’єм збуту товарів впродовж певного часу.
в) Максимальна частка ринку, яку підприємство може охопити за певний
період часу.
г) Обсяг продажів, виражений у відсотках до загальнонаціонального
потенціалу.
8. Покупець парфумерно-косметичних продукції заплатив готівкою
підприємству-виробнику -на 10% менше, ніж це зумовлене базисною
ціною, оскільки йому була надана:
a) Кількісна знижка.
б) Тимчасова знижка.
в) Знижка сконто.
г) Знижка постійному покупцеві.
9. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію є нееластичним,
то при хорошому врожаї доходи фермерів:
а) Зростуть, оскільки збільшиться обсяг реалізованої продукції;
б) Скоротяться, оскільки відносне зниження ціни виявиться більшим, ніж
відносне збільшення обсягу продаж;
в)
Зростуть, оскільки відбудеться збільшення цін на продукцію,
викликане підвищенням попиту;
г) Залишаться незмінними, так як відносне збільшиться обсягу реалізації
продукції буде дорівнювати відносному зниженню цін.
10. Якщо AVC знижуються по мірі зростання обсягу виробництва,
то:
а) MC також повинні скорочуватись.
б) FC також повинні скорочуватись.
в) TC також повинні скорочуватись.
г) MC повинні бути нижчими, ніж AVC.
11. …
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III. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь (максимум 20 балів)
Обґрунтуйте потребу підприємства в запасах матеріалів в наступному
кварталі. Впродовж кварталу підприємство використовує даний вид сировини

на суму 4500 грн. Періодичність поставки – 4 рази на місяць. На
транспортування сировини необхідний 2 дні; на технологічну підготовку – 0,5
дня; на розвантаження та приймання – 1 день.
IV. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь (максимум 40 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
засобів для підприємства складає як мінімум 18%.
Необхідно визначити:
а) чисту теперішню вартість інвестиційного проекту;
б) дисконтований термін окупності.
Чи варто враховувати фактор інфляції при приведенні майбутніх
грошових потоків за проектом до поточних умов?
Голова атестаційної комісії

А.І. Ігнатюк

Заступник голови комісії

Г.М.Филюк

