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для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності  

«076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Внутрішня норма дохідності позначається як: 

а) PV; 

б) NPV; 

в) IRR; 

г) FV 

 

2. Під інвестиціями розуміються такі цінності: 

а) Інтелектуальні, валютні та фінансові; 

б) Валютні, майнові та інтелектуальні; 

в) Прибуткові, фінансові, майнові; 

г) Фінансові, майнові та інтелектуальні. 

 

3. Інвестиційний клімат є характеристикою таких передумов : 

а) Економічних, соціальних, правових,географічних, політичних; 

б) Географічних, організаційних, культурних, економічних; 

в) Специфічних, соціальних, правових, організаційних  ; 

г) Культурних, політичних, економічних, соціальних, організаційних, правових . 

 

4. Для визначення патентоспроможності винаходу в Україні 

використовуються такі критерії: 

а) новизна і практична корисність; 

б) новизна, певна технічна ознака і практична корисність; 

в) новизна, винахідницький рівень і промислова придатність; 

г) новизна, оригінальність і промислова придатність. 

 

5. Які з нижче наведених нематеріальних ресурсів є об’єктами промислової 

власності? 

а) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки 

обслуговування; 

б) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки 

обслуговування, бази даних; 

в) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки 

обслуговування, бази даних, патенти; 

г) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки 

обслуговування,раціоналізаторські пропозиції; 
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6. Існують такі види вартості основних фондів: 

а) первісна, ліквідаційна, відновлена, вторинна, справедлива, амортизаційна, 

залишкова ; 

б) первісна, ліквідаційна, відновлена,комерційна, амортизаційна; 

в) справедлива, первісна, балансова, ліквідаційна,амортизована, залишкова, 

відновлена; 

г) первісна, ліквідаційна, відновлена,комерційна, амортизаційна, вторинна. 

 

7. 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 

 

8. За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати, як: 

а) амортизаційні відрахування;       

б) матеріальні; 

в) соціальні;                                      

г) усі відповіді вірні. 

 

9. Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства мають 

а) витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю; 

б) операційні витрати; 

в) витрати, пов'язані з фінансовою діяльністю; 

г) витрати на продукцію. 

 

10. За способом віднесення на окремі види продукції витрати бувають: 

а) закінчені;      

б) незакінчені;        

в) витрати на продукцію;      

г) прямі. 

 

11. До релевантних належать витрати, які: 

а) відносяться до певного виду продукції; 

б) обчислюють ставку розподілу накладних  витрат; 

в) можуть зменшитися внаслідок прийняття певних рішень; 

г) не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 
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12. До одноелементних витрат відносять: 

а) витрати сировини;                        

б) витрати на ремонт; 

в) витрати на експлуатацію;              

г) не має вірної відповіді. 

 

13. З точки зору економічної стратегії підприємство розглядається як 

система: 

а) закрита; динамічна; адаптивна; 

б) стохастична; комплексна; динамічна; детермінована; 

в) відкрита; однопродуктова; детермінована; 

г) стохастична; відкрита; динамічна; адаптивна. 

 

14. Перенесення центру уваги вищого керівництва фірми на оточення з 

метою своєчасного реагування на зміни, що відбуваються в ньому, характерно для 

переходу від: 

а) довгострокового планування до стратегічного 

б) поточного планування до довгострокового 

в) стратегічного планування до стратегічного управління 

г) поточного планування до розробки комплексних планів 

 

15. Якщо фірма має добру репутацію, веде розширення виробничої лінії, 

використовує вертикальну інтеграцію, задоволена своїм положенням відносно 

конкуруючих фірм, то цей набір показників відноситься до наступної складової 

SWOT - аналізу 

а) сильні сторони 

б) слабкі сторони 

в) можливості 

г) загрози 

 

16. Яку стратегію може обрати фірма з сильними конкурентними позиціями 

в умовах повільного зростання ринку  

а) концентрична диверсифікація 

б) вертикальна інтеграція 

в) горизонтальна інтеграція 

г)  концентрована диверсифікація. 

 

17. Основною функцією підприємства є 

а) задоволення потреб клієнтів 

б) організація і контроль управління 

в) ритмічна виробничо - господарська діяльність 

г) мотивація персоналу. 
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18. Визначте вірне за порядком розташування фаз поступового переходу від 

поточного до стратегічного управління 

а) управління «за відхиленнями»; управління «від досягнутого»; управління «за 

цілями»; «стратегічне управління» 

б) управління «від досягнутого»; управління «за цілями»; управління «за 

відхиленнями»; «стратегічне управління 

в) управління «від досягнутого»; управління «за відхиленнями»; управління «за 

цілями»; «стратегічне управління 

г)  управління «за цілями»; управління «від досягнутого»; управління «за 

відхиленнями»; «стратегічне управління» 

 

19. До факторів, що характеризують сильні й слабкі сторони підприємства не 

відносяться: 

а) репутація (імідж) підприємства; 

б) компетентність персоналу; 

в) законодавча й нормативна база; 

г) висока частка ринку. 

 

20. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи: 

а) графічні, математичні та логістичні; 

б) індикаторні та матричні; 

в ) критеріальні та експертні; 

г) одномоментні та стратегічні. 

 

21. Заставна вартість – це: 

а) розрахункова величина вартості об’єкта оцінки, яка використовується для 

визначення нормативу орендної плати; 

б) грошова сума, яку реально можна отримати від продажу оцінюваної власності, 

коли бракує часу для проведення адекватного маркетингу i визначення її ринкової 

вартості; 

в) оцінка за ринковою вартістю майна (майнових прав), що передаються як 

гарантія забезпечення боргових чи інших зобов'язань; 

г) базується на вартості заміщення (відтворення) об’єкта оцінки в цілому чи 

окремих його елементів. найпіддатливих до руйнування (знищення). 
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22. Вартість заміщення – це: 

а) ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку; 

б) грошова сума, яку реально можна отримати від продажу оцінюваної власності, 

коли бракує часу для проведення адекватного маркетингу i визначення її ринкової 

вартості; 

в) міра цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є 

складовою діючого підприємства без урахування найбільш ефективного її використання 

i величини грошового еквівалента від можливого продажу; 

г) сукупність витрат у поточних ринкових цінах на створення нового 

функціонального аналога, який має еквівалентну з оцінюваним об’єктом корисність. 

 

23. До складу принципів, які пов'язані із землею, будинками i спорудами, 

відносять: 

а) внесок; віддачу; поділ i поєднання пакета прав власності;             

б) корисність;  заміщення; збалансованість;  

в) оптимальний розмір;  залишкову продуктивність; 

г) всі відповіді вірні. 

 

24. Об’єкти нерухомості за характером ринку купівлі-продажу поділяють на 

такі різновиди: 

а) нерухомість з обмеженим ринком;  

б) нерухомість з вільним ринком;    

в) самодостатня нерухомість;  

г) всі відповіді правильні. 

 

25. Такт – це проміжок часу між: 

а) запуском двох сусідніх окремих виробів; 

б) випусками партій виробів; 

в) випусками окремих виробів; 

г) запусками партій виробів. 

 

26. Ритм – це проміжок часу між: 

а) запуском окремих виробів; 

б) випуском партії виробів; 

в) випуском окремих виробів; 

г) запуском сусідніх транспортних партій виробів. 

 

27. Ритм потокової лінії відрізняється від такту на величину: 

а) розрахункового числа робочих місць;  

б) обсягу партії виробів;  
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в) передавальної (транспортної) партії виробів;  

г) темпу потокової лінії.  

 

28. Автоматичні процеси – це процеси, які:  

а) виконуються робітником за допомогою машин;  

б) виконуються безпосередньо робітником;  

в) виконуються машинами під наглядом робітника:  

г) виконуються машиною без участі робітника за попередньо розробленою 

программою. 

 

29. Відношенням тривалості виробничого циклу при паралельному способі 

руху деталей до його тривалості при послідовному способі є:  

а) коефіцієнт спеціалізації;  

б) коефіцієнт паралельності;  

в) коефіцієнт прямоточності;  

г) коефіцієнт безперевності.  

 

30. Для визначення кількості робочих місціь за операціями потокової лінії 

необхідні показники:  

а) змінність роботи потокової лінії та кількість робітників;  

б) трудомісткість операцій та такт потокової лінії;  

в) дійсний фонд часу роботи лінії та обсяг випуску продукції;  

г) програма випуску виробів на лінії та кількість операції. 

 


