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для вступу на 3 КУРС навчання спеціальності  

«076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ВАРІАНТ №***** 
 

1. Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, 

зумовлена: 

а) посиленням втручання держави в економіку та процесом глобалізації;  

б) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення; 

в) погіршенням екологічної ситуації та існуванням монополій; 

г) наявністю практично у всіх країнах світу безробіття та інфляції. 

 

2. Що спільне характеризує точки з’єднання бюджетної лінії з осями 

координат й певну точку, що лежить на бюджетній лінії?   

а) у них немає спільних ознак;  

б) кожна з них є набором товарів, на які повністю витрачається бюджет споживача;  

в) набору товарів, що відповідає точці на бюджетній лінії, споживач віддає таку ж 

перевагу, що й наборам, що відповідають точкам з’єднання бюджетної лінії з осями 

координат;  

г) кожна з цих точок відповідає споживчому оптимуму.  

 

3.Правило максимізації корисності, яким керується раціональний споживач, 

вимагає: 

а) рівності граничних корисностей відношенню цін товарів; 

б) рівності зважених за цінами граничних корисностей всіх придбаних товарів; 

в) такого розподілу грошового доходу, при якому можна було б придбати якомога 

більший обсяг товарів і послуг; 

г) незмінності цін на товари та послуги. 

 

4. Виробнича функція –      . Плата за використання машино-години 

дорівнює $12. Заробітна платня - $24 за годину. Яким є мінімальний обсяг витрат, 

що є необхідним для виробництва 64 одиниць продукції? 

а) 48; 

б) 136; 

в) 192; 

г) 240.  

 

5. Досконало конкурентна фірма: 

а) використовує тільки методи легальної конкуренції; 

б) не має впливу на процес формування ринкової ціни; 

в) використовує будь-які форми конкуренції для захоплення ринку; 

г) встановлює бажану для себе ціну. 
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6. ВВП, що вимірюється за видатками, включає: 

а) прибуток корпорацій;   

б) амортизаційні відрахування;  

в) заробітну платню;  

д) ренту.  

 

7. Зростання обсягу сукупного попиту при зниженні рівня цін може бути 

графічно представлене як: 

а) зрушення кривої сукупного попиту ліворуч;  

б) зрушення кривої сукупного попиту праворуч;  

в) рух вздовж кривої сукупного попиту;  

г) зміна нахилу кривої сукупного попиту. 

 

8. У період спаду спостерігається зростання: 

а) інвестицій у приватному секторі;  

б) ставки відсотку;  

в) товарно-матеріальних запасів фірм; 

г) курсів акції на фондовій біржі. 

 

9. Інфляція пропозиції обумовлена: 

а) зростанням споживчих витрат;  

б) зростанням інвестиційних витрат; 

в) зростанням цін на ресурси;  

г) зростанням зайнятості.  

 

10. Проведення стримуючої фіскальної політики та політики дорогих грошей 

призводить до: 

а) зростає рівноважний рівень ВВП, про ставку відсотку нічого сказати не можна; 

б) зростає ставка відсотку, про рівноважний ВВП нічого сказати не можна; 

в) знижується рівноважний рівень ВВП, про ставку відсотку нічого сказати не 

можна; 

г) знижується рівноважний рівень ВВП, ставка відсотку зростає. 

11. Співробітництво партнерів у підприємницькій діяльності у розрізі 

виробничих відносин включає такий вид партнерських зв’язків:  

а) підприємницькі зв’язки, підкріплені угодами про імпорт товарів; 

б) факторний комерційний трансферт; 

в) проектне фінансування; 

г) бартерні операції. 

12. Договірне об'єднання для здійснення спільної комерційної діяльності: 

а) трест 

б) картель 

в) корпорація 

г) концерн 
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13. Організація як функція управління передбачає: 

а) мотивацію персоналу; 

б) зворотній зв’язок;  

в) визначення структури підприємства; 

г) аналіз виконання завдань. 

14. Встановлення міжорганізаційних відносин відбувається завдяки таким 

прийомам: 

а) укладення угод, зміна членів правління, формалізація відносин за допомогою угод 

б) створення спільних підприємств, зміна членів правління, встановлення відносин з 

організаціями конкурентів. 

в) встановлення зв’язків і відносин з організаціями споживачів, постачальників, 

регулювання відносин на рівні вищих регулятивних органів 

г) укладення угод, регулювання відносин на рівні вищих регулятивних органів 

15. Науково-технічний прогрес – це: 

а) процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів 

виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки; 

б) процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства; 

в) об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва; 

г) поступальний рух науки і техніки, розвиток усіх елементів продуктивних сил 

суспільного виробництва. 

16. Метод послідовно-паралельного поєднання використовується при: 

а) обробці предметів великими партіями; 

б) обробці партії предметів на найдовшій за часом операції; 

в) обробці транспортної партії на решті операцій; 

г) обробці транспортних (передаточних) партій, що відповідають умовам 

багатосерійного виробництва. 

17. Основна мета виробничої логістики: 

а) безпомилкове виробництво з метою запобігання збільшення часу виготовлення та 

витрат на виправлення браку; 

б) відповідності до замовлень безперервного технологічного процесу при 

одночасній мінімізації запасів товарів та витрат на виробництво; 

в) поглибленні спеціалізації виробничих підрозділів підприємства; 

г) максимальному використання виробничих потужностей підприємства. 

18. Який розділ бізнес плану розкриває визначення потенційних споживачів 

продукції чи послуг підприємства: 

а) виробничий план; 

б) маркетинговий план; 

в) організаційний план; 

г) аналіз ринку.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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19. Показники виробничої програми підприємства:  

а) товарна продукція; 

б) рентабельність; 

в) прибуток; 

г) усі відповіді вірні. 

20. Фондоозброєність як показник використання основних засобів 

розраховується: 

а) чисельність працівників поділена на вартість основних засобів; 

б) чисельність працівників поділена на середньорічну вартість основних засобів; 

в) середньорічна вартість основних засобів поділена на чисельність працівників; 

г) фонд основних засобів поділений на фактичну чисельність працівників. 

21 . Види запасів: 

а) попередній, страховий, транспортний, технічний, заключний; 

б) річний, страховий, транспортний, технологічний, квартальний; 

в) поточний, страховий, транспортний, технологічний, підготовчий; 

г) потоковий, страховий, транспортний, технічний, виробничий. 

22. Паушальний платіж являє собою по суті: 

а) майбутню вартість ліцензії; 

б) реальну ціну ліцензії; 

в) номінальну ціну ліцензії; 

г) фактичну ціну ліцензії. 

23. Сума грошових засобів, що виділяються для оплати праці всіх працівників 

підприємства, є складовою: 

а) фонду оплати праці; 

б) фонду споживання; 

в) фонду нагромадження; 

г) дивідендних виплат. 

24. Головним критерієм конкурентоспроможності підприємства та його 

продукції є: 

а) стабільне місце на світовому ринку; 

б) якість продукції; 

в) прибуток від виробництва продукції; 

г) обсяг виробленої продукції. 

25. Особливостями цінової політики торгівельного підприємства є: 

а) повна самостійність, обмежена гнучкість цінової політики, торгова надбавка; 

б) повна самостійність, максимальна гнучкість цінової політики, орієнтація на 

збереження ринку збуту; 
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в) повна самостійність, політоварний характер цінової політики, орієнтація на 

збереження ринку збуту; 

г) торгова надбавка, обмежена гнучкість цінової політики, політоварний характер 

цінової політики. 

26. Біржі виконують такі спеціалізовані функції: 

а)  контролюючі;      

б)  валютні;     

в)  посередницькі;     

г)  стимулюючі. 

27. До основних показників технічного рівня належать: 

а) показники рентабельності активів; 

б) показник економічної ефективність технічних нововведень; 

в) фондоозброєність; 

г) вартісна оцінка об’єкта промислової вартості. 

28. До первісної вартості необоротних активів включають такі витрати: 

а) витрати на ліквідацію основних засобів; 

б) прямі податки; 

в) витрати на доставку основних засобів; 

г) витрати на сплату відсотків за користування кредитом. 

29. Які  види оцінки персоналу  застосовують в практиці? 

а) внутрішня оцінка;    

б) зовнішня оцінка;     

в) самооцінка;       

г) групова оцінка. 

30. Геронтологічна цінна продукція сприяє : 

а) збереженню здоров’я, життя, подовженню працездатного віку  споживача  

б) забезпеченню конкурентоспроможності різних об’єктів 

в) вибору конкретної стратегії розвитку певної промисловості 

г) підвищення конкурентоспроможності продукції 

 


