ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»
І. Розкрийте теоретичні питання (кожне оцінюється максимум у
20 балів):
1. Принципи здійснення, форми, і моделі підприємницької діяльності.
Принципи здійснення підприємництва. Індивідуальна і колективна форми
підприємництва. Класична та інноваційна моделі підприємництва.
2. Стратегічне планування: суть та призначення. Процес стратегічного
планування: вибір місії, цілей, аналіз та оцінка зовнішнього середовища, вибір
стратегічних альтернатив.
ІІ. Тестові завдання (кожне правильно вирішене завдання оцінюється
у 2 бали)
Оберіть правильну відповідь:
1. Персонал підприємства - це:
1.1. працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві;
1.2. працівники, які мають високий рівень кваліфікації;
1.3. постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку її
(або) мають практичний досвід і навики роботи;
1.4. промислово-виробничий персонал підприємства.
2. Професія характеризує:
2.1. можливість опанування суміжних професій;
2.2. вид трудової діяльності;
2.3. стаж роботи на даному підприємстві;
2.4. співвідношення між працівниками різних спеціальностей.
3. Первісна вартість основних засобів - це:
3.1. ринкова вартість на момент оцінки;
3.2. фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс;
3.3. вартість основних засобів після їх переоцінки;
3.4. початкова вартість основних фондів, що вибувають з експлуатації.

4. Оборотні активи підприємства - це частина виробничих активів
підприємства, яка:
4.1. підлягає амортизації протягом періоду корисного використання;
4.2. відшкодовується з прибутку підприємства;
4.3. переносить свою вартість на вартість готової продукції за один
виробничий цикл;
4.4. створює належні умови для нормального протікання основних
виробничих процесів.
5. Формою втілення багатства меркантилісти вважали:
5.1. натуральний продукт;
5.2. гроші (золото, срібло);
5.3. капітал;
5.4. ренту.
6. Представники кейнсіанства обґрунтовують об‘єктивну необхідність:
6.1. державної кредитно-бюджетної політики;
6.2. ринкового саморегулювання;
6.3. контролю за приростом грошової маси;
6.4. встановлення адміністративно-командної економіки.
7. Метод дослідження, за якого аналізуються риси, властивості та
функції об‘єкта без внесення змін у його становище, називають:
7.1. експериментом;
7.2. моделюванням;
7.3. абстрагуванням;
7.4. спостереженням.
8. Яка економічна система заснована на поєднанні ринкового
механізму та державного регулювання економічних процесів?
8.1. традиційна економіка;
8.2. командна економіка;
8.3. ринкова економіка;
8.4. змішана економіка.
9. В невеликих за розміром організаціях більшість функцій з
управління персоналом виконується:
9.1. Фахівцями кадрової служби;
9.2. Лінійними керівниками;
9.3. Функціональними менеджерами;
9.4. Фахівцями консалтингових агенцій.
10. Адміністративні методи управління персоналом базуються на:
10.1. Способах нематеріального заохочення та морального впливу на
людей;

10.2. Владі, дисципліні, стягненнях;
10.3. Підготовці та затвердженні внутрішніх регламентів;
10.4. Нормах, нормативах, стандартах.
11. На ринку землі пропозицію формують:
11.1. Фермери;
11.2. Землеорендарі;
11.3. Землевласники;
11.4. Державні установи.
…………………………………………………………………………………….
50. Показником рівня концентрації виробництва не є:
50.1. Оборот капіталу;
50.2. Чисельність зайнятих;
50.3. Обсяги товарообороту;
50.4. Продуктивність праці.
Всього буде 50 тестів
ІІІ. Розв’яжіть задачі:
Задача (максимум 40 балів)
Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за
такими даними:
• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді 350 тис.
грн.
• Повна собівартість продукції 290 тис. грн.
• Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована на
0,05 грн.
• Обсяг реалізації продукції в плановому періоді в оптових цінах 384 тис.
грн.
Задача (максимум 20 балів)
У минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн грн. У
році, що планується, її випуск збільшиться на 5%. Чисельність працюючих у
минулому році складала 250 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 30
осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на
підприємстві.

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 (2*20=40 балів).
2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бал (50*2=100
балів).
3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 40 балів.
4. Правильно розв'язане ситуаційне завдання № 4 оцінюється в 20 балів.

