ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 1
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ» НА ТРЕТІЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА ОС «БАКАЛАВР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО»
1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1.1. Особливості створення та економічні засади функціонування
торговельних підприємств в Україні.
1.2. Види і класифікація суб'єктів торговельної діяльності за різними
класифікаційними ознаками.
2. Оберіть правильну відповідь (один варіант):
1. Найбільш розповсюдженими сферами підприємницької діяльності та
застосування праці в ринковій економіці є:
а) виробництво;
б) торгівля;
в) біржова діяльність;
г) консалтинг.
2. Вивчення попиту – це:
а) важлива складова частина торговельного процесу, пов'язана з
формування товарного асортименту в торговельній мережі;
б) збір, обробка інформації для прийняття управлінських рішень щодо
розвитку виробництва товарів споживання і комерційних рішень із закупівлі й
продажу товарів;
в) організація зворотного зв'язку між попитом і пропозицією, а в кінцевому
рахунку – між виробництвом і споживанням;
г) ефективність контролю за станом асортименту та наявністю товарів у
магазині.
3. Які існують форми роздрібного продажу товарів:
а) магазинна та позамагазинна;
б) магазинна та особлива;
в) магазинна, позамагазинна та особлива;

г) тільки магазинна?
4. Товарний асортимент – це:
а) складова частина торговельного процесу, пов'язана з постачанням товару
в торговельні мережі;
б) це перелік товарних груп, включених у номенклатуру;
в) складова частина торговельного процесу, пов'язана з формування
сировинного асортименту на складах;
г) підбір або набір різноманітних товарів, об'єднаних певною споживчою,
торговельною або виробничою ознакою.
5. Корисний результат економічної діяльності, що вимірюється як різниця
між грошовими доходами від такої діяльності та грошовими витратами на її
здійснення, це:
а) економічний ефект;
б) соціально-економічний ефект;
в) соціально-екологічний ефект;
г) виробнича ефективність.
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3. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
Задача 1.
Визначити точку беззбитковості діяльності торговельного підприємства
«Асторія», якщо фактичний обсяг реалізації продукції у звітному році склав
5877,6 тис. грн. Загальні змінні витрати становили 5763,3 тис. грн, а постійні
витрати склали 1713,7 тис. грн.
Задача 2.
На підприємстві, що виготовляє напої, після використання протягом 3 років
списано з експлуатації обладнання для очищення стічних вод вартістю 11 000
грн. з річною нормою амортизації 12%. Розрахувати залишкову вартість
обладнання.

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).
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