
 

ПРОГРАМА 

фахових випробовувань 

для абітурієнтів  

за спеціальностями:  

«Організація виробництва», «Економіка підприємства» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 
 

 

 

 



Основні положення фахового іспиту 

для абітурієнтів за спеціальностями: 

«Організація виробництва», «Економіка підприємства» 

для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Кваліфікований робітник» 

 

На фаховий іспит для абітурієнтів, що поступають на навчання за 

спеціальностями «Організація виробництва» і «Економіка підприємства» 

виносячи основні питання таких базових дисциплін: 

- Основи галузевої економіки і підприємництва; 

- Економіка підприємства; 

- Основи трудового законодавства; 

- Основи діловодства; 

- Етика та психологія ділових відносин; 

- Українське ділове мовлення та редагування службових документів. 

Екзамен передбачається проводити у вигляді тестування. Для цього 

розроблено 5 варіантів екзаменаційних білетів однакової складності. 

Екзаменаційний білет для тестування складається з 20 питань. Кожне 

запитання має кілька варіантів відповідей, з яких треба вказати одну вірну 

відповідь. Кожна вірна відповідь на запитання оцінюється десятьма балами, 

що загалом, при всіх вірних відповідях на білет дозволить абітурієнту 

отримати 200 балів. 

Мінімальна кількість питань з правильними відповідями для 

позитивної оцінки складає 12 (120 балів). 



 

Основні розділи, які виносяться на екзамен з дисциплін: 
 

1. Економіка підприємства 

 

Економічна система суспільства. Суть товарного виробництва. 

Капітал і наймана праця. Гроші і грошова система. Конкуренція і монополія в 

ринковій економіці. 

Господарський кодекс України. Підприємство, як суб’єкт 

господарювання. Особливості управління підприємствами як системи. 

Ресурсне забезпечення діяльності підприємств. Виробничі фонди та інше 

майно підприємства. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Загальна 

характеристика фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. 

 

2. Основи галузевої економіки і підприємництва. 

 

Сутність та організація підприємництва. Загальні умови 

підприємницької діяльності та основні види підприємств. Місце і роль 

малого підприємництва в економіці. Технологія заснування власної справи. 

Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності. Правова 

база підприємництва в Україні. 

 

3. Основи трудового законодавства. 

 

Конституція України, як основний закон держави. Конституційні 

права і свободи громадян, їх конституційні обов’язки. Цивільний кодекс 

України, регулювання майнових та особистих немайнових відносин між 

фізичними та юридичними особами. Сімейний кодекс України. Кодекс 

України про адміністративні правопорушення. Правове регулювання 

навколишнього природного середовища. Кримінальний кодекс України про 

працю. 

 

4. Етика та психологія ділових відносин. 

 

Етика спілкування, як основа життєдіяльності людини. Ділове 

спілкування його особливості. Формування професійного спілкування. 

Становлення ділових відносин. 

Форми спілкування. Колективне обговорення. Спілкування в 

аудиторії. Ритуальні бесіди, глибино особистісні, ділові. Підготовка до бесіди 

як умова її результативності. 

Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. 

Функції бесіди. Характеристика та етапи індивідуальної бесіди. 

Встановлення контакту в бесіді. Обговорення проблеми та прийняття рішень. 

Моральна культура спілкування та службовий етикет. 

Моральна культура спілкування, як складова загальнолюдської 

культури. Художня культура, культура праці, екологічна культура. Етикет та 

сукупність правил поведінки. Моральні основи етикету. 

Етика, між особові відносини в колективі. 

Людська комунікація. Поняття про ініціативу і відповідальність. 

 



 

5. Українське ділове мовлення та редагування службових документів. 

 

Тестові завдання з курсу «Українське ділове мовлення та основи 

редагування документів» розраховані на перевірку досягнутого рівня знань і 

вмінь абітурієнтів. За допомогою тестів визначається рівень їх теоретичної 

підготовки. 

Тести включають в себе завдання основних розділів навчальної 

підготовки: 

1. Культура фахового мовлення. 

Державотворча роль мови. Загальна характеристика мови і 

професійного спілкування. Особливості розвитку мовної системи і 

професійне спілкування. Особливості української і російської мовних систем 

і професійне спілкування. 

2. Нормативність та правильність фахового мовлення. 

Особливості українського правопису. Правопис прізвищ, імен та по 

батькові в українській мові. Морфологічні норми сучасної української 

літературної мови, варіанти норм. Значення і функції власних назв у мові і 

суспільстві. 

3. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні спеціальна термінологія і професіоналізм. 

Точність і доречність мовлення. Складні випадки словосполучення. 

4. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, 

варіанти норм. 

Особливості використання різних частин мови у професійному 

спілкуванні. 

5. Складання професійних документів. 

Вимоги до складання документів. Текст документа. Основні 

реквізити. Види документів. 

 

 

 



 

Варіант №1 
1. Колективний договір укладається… 

а. лише на державних підприємствах; 

б. на комерційних фірмах; 

в. на всіх підприємствах; 

г. на всіх підприємствах, які використовують найману працю. 

2. Підприємство функціонує на основі: 

а. положення про підприємство; 

б. Господарського кодексу України; 

в. інструкції, що затверджується міністерством; 

г. Бюджетний кодекс України. 

3. Назвіть критерій, за яким в Україні підприємства відносяться до малих: 

а. форма власності; 

б. чисельність працюючих; 

в. характер діяльності; 

г. галузева незалежність. 

4. Рентабельність – це: 

а. частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат; 

б. відносний показник ефективності діяльності підприємства; 

в. абсолютний показник ефективності діяльності підприємства; 

г. різниця між виручкою та прямими витратами. 

5. Яких не існує в Україні видів господарських товариств? 

а. акціонерне товариство; 

б. товариство з необмеженою відповідальністю; 

в. товариство з обмеженою відповідальністю; 

г. повне товариство. 

6. Які є основні організаційні одиниці підприємницької діяльності? 

а. товариство; 

б. фірма; 

в. бізнес; 

г. партнерство. 

7. Функція підприємництва, яка передбачає формування і продуктивне використання 

капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних та інших ресурсів – це: 

а. творча; 

б. інформаційна; 

в. ресурсна; 

г. організаційна. 

8. Протягом якого строку приймається рішення про видачу ліцензії або про відмову в її 

видачі? 

а. не пізніше 5 робочих днів; 

б. не пізніше 10 робочих днів; 

в. не пізніше 20 робочих днів; 

г. не пізніше 30 робочих днів. 

9. Що є підставою припинення підприємницької діяльності? 

а. закінчення терміну дії ліцензії; 

б. закінчення терміну договору з постачальником; 

в. закінчення договору зі споживачем; 

г. рішення суду або арбітражу. 

10. Визначіть правильну дату прийняття Конституції України: 

а. 28 червня 1998 року; 

б. 18 червня 2006 року; 

в. 28 червня 1996 року; 

г. 16 червня 2001 року. 

11. Визначіть дату проголошення незалежності України: 

а. 24 жовтня 1990 року; 

б. 28 червня 1996 року; 

в. 14 грудня 1999 року; 



г. 24 серпня 1991 року. 

12. За формою державного правління Україна є: 

а. монархія; 

б. республіка; 

в. конституційна монархія; 

г. революційне керівництво. 

13. Які правові відносини регулює цивільне право України? 

а. адміністративні; 

б. суспільні; 

в. майнові та особисті немайнові; 

г. фінансові. 

14. Яким нормативно-правовим актом регулювання майнові та особисті немайнові 

відносини між фізичними та юридичними особами? 

а. Кримінальним кодексом України; 

б. Цивільним кодексом України; 

в. Земельним Кодексом України; 

г. Кодексом законів про працю України. 

15. Мова – це: 

а. біологічне явище; 

б. процес спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках; 

в. ідеальна система матеріальних одиниць, яка знаходиться повз часом і простором; 

г. всі варіанти правильні. 

16. Виберіть правильний варіант написання слів: 

а. розглядаєм, управлінськой структури, ухвалить; 

б. розглядаєм, управлінський структури, ухвалити; 

в. розглядаємо, управлінської структури, ухвалити; 

г. всі варіанти правильні. 

17. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень підготовленого доклада, 

согласно статистике: 

а. підготовленій доповіді, згідно статистиці; 

б. підготовленої доповіді, згідно статистики; 

в. підготовленої доповіді, згідно зі статистикою; 

г. немає правильної відповіді. 

18. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворений від слів Вінниця, 

Харків, Хмельницький, Суми: 

а. Вінничина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина; 

б. Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина; 

в. Вінничина, Харківшчина, Хмельниччина, Сумчина; 

г. Віничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина. 

19. Виберіть правильний варіант написання імен та по батькові, поставлених у кличному 

відмінку: 

а. Микола Іванович, Любов Костянтинівна; 

б. Миколе Івановичу, Любов Костянтинівно; 

в. Миколо Івановичу, Любове Костянтинівно; 

г. Микола Івановичу, Любов Костянтинівно. 

20. Якщо ціна товару нижча від ринкової, то виникне: 

а. надлишок; 

б. дефіцит; 

в. зросте безробіття; 

г. усі варіанти неправильні. 

 



 

Варіант №2 
1. За яким критерієм підприємства поділяються на малі, середні і великі? 

а. за формою власності; 

б. за формою організації; 

в. розміром; 

г. за сферою діяльності. 

2. Ким видається спеціальний дозвіл (ліцензія) на певні види підприємницької 

діяльності? 

а. органом ліцензування; 

б. Верховною Радою України; 

в. Президентом України; 

г. Кабінетом міністрів України. 

3. У який строк видається свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності? 

а. протягом 3 робочих днів; 

б. протягом 10 робочих днів; 

в. протягом 20 робочих днів; 

г. у місячний строк. 

4. Сукупність грошових коштів та майна, яке необхідно для організації та початку 

фінансування фірми – 

а. майно засновників фірми; 

б. статутний фонд фірми; 

в. резервний фонд фірми; 

г. страховий фонд фірми. 

5. Під плануванням діяльності підприємства розуміють: 

а. порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах; 

б. розрахунок майбутньої величини прибутків; 

в. процес визначення цілей підприємства, а також засобів ї шляхів їх досягнення; 

г. аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами 

тієї ж галузі. 

6. З якого віку наступає повна дієздатність фізичних осіб: 

а. з 14 років; 

б. з 16 років; 

в. з 18 років; 

г. з 21 року. 

7. По досягненню якого віку жінки та чоловіки мають право вступу в шлюб: 

а. жінки з 14 років, чоловіки з 15 років; 

б. жінки з 15 років, чоловіки 16 років; 

в. жінки з 16 років, чоловіки з 17 років; 

г. жінки з 17 років, чоловіки з 18 років. 

8. Хто відноситься до фізичних осіб по цивільному праву: 

а. громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; 

б. об’єднання громадян; 

в. підприємства, установи; 

г. різні організації. 

9. Хто в Україні має право на страйк? 

а. ті хто працює; 

б. ті хто навчається; 

в. безробітні; 

г. ті хто працює за кордоном. 

10. До складу Верховної Ради України входять: 

а. 350 депутатів; 

б. 450 депутатів; 

в. 490 депутатів; 

г. 500 депутатів. 

11. Спілкування – це: 

а. міжособистісна та між групова взаємодія; 



б. процес пізнання власного «я»; 

в. особистісна взаємодія; 

г. внутрішньо особистісна взаємодія. 

12. Мовний етикет використовують: 

а. для підтримання доброзичливої тональності спілкування; 

б. при спілкування у письмовій формі; 

в. для правильної грамотності побудови процесу спілкування; 

г. для виконання письмових завдань. 

13. Розрізняють наступний вид міжособистісної взаємодії: 

а. конкуренція; 

б. монополія; 

в. неактивна взаємодія; 

г. активна взаємодія. 

14. Одним з найефективніших способів обговорення важливих питань у сфері 

виробничого життя організації є: 

а. нарада; 

б. переговори; 

в. «мозковий штурм»; 

г. бесіда. 

15. Механізм взаєморозуміння, що полягає в уподібненні себе іншому носить назву: 

а. ідентифікація; 

б. рефлексія; 

в. уподібнення; 

г. заміна. 

16. Документи, які містять інформацію про стан справ в організаціях, мають допоміжний 

характер і не обов’язкові для виконання, називаються: 

а. інформаційно-довідниковими; 

б. розпорядчими; 

в. документами з кадрово-контрактових питань; 

г. обліково-фінансовими. 

17. Виберіть правильний варіант написання всіх слів: 

а. позиція, моніторинг, інтенсифікація, субсидія; 

б. позіція, мониторинг, інтесіфікація, субсидія; 

в. позиція, мониторинг, інтенсифікація, субсидія; 

г. позіция, мониторинг, інтенсіфикація, субсидія. 

18. Виберіть правильний варіант написання словосполучень: 

а. з секретарем Петро Найда, фонд імені Василя Симоненко; 

б. з секретарем Петром Найдой, фонд імені Василя Симоненка; 

в. з секретаром Петром Найдою, фонд імені Василя Симоненко; 

г. з секретарем Петром Найдою, фонд імені Василя Симоненка. 

19. Виберіть правильний варіант написання дієприкметників і дієприслівників у складі 

словосполучень: 

а. перевіряючи особи, не розуміючи правила; 

б. перевіряючи особи, нерозуміючі правила; 

в. перевіряючи особи, не розуміючи правила; 

г. перевіряючи особи, не розуміючи правил. 

20. Документи, що містять інформацію про особовий склад організації, закладу чи 

установи, називаються: 

а. організаційними; 

б. інформаційно-довідковими; 

в. документами з кадрових питань; 

г. розпорядчими. 

 



 

Варіант №3 
1. Хто можу бути обраний Президентом України: 

а. особа, яка досягла 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 

останніх років і володіє державною мовою; 

б. особа, яка досягла 25 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 

останніх років і володіє державною мовою; 

в. особа, яка досягла 35 років, немає право голосу, проживає на території України 

протягом  останніх 20років і володіє державною мовою; 

г. особа, яка досягла 40 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 

останніх 5 років і володіє державною мовою. 

2. В якій сфері суспільних відносин регулюють норми адміністративного права: 

а. державного управління; 

б. економіки; 

в. соціології; 

г. ідеології. 

3. З якого віку дозволено законодавством притягувати осіб до адміністративної 

відповідальності: 

а. з 14 років; 

б. з 15 років; 

в. з 16 років; 

г. з 18 років; 

4. Які суспільні відносини регулюють норми екологічного права: 
а. з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; 

б. з охорони прикордонних границь 

в. з охорони стратегічних об’єктів; 

г. з охорони здоров’я. 

5. По досягненню якого віку можна притягувати до кримінальної відповідальності 

громадян за скоєнні злочини, я тому числі за особливо тяжкі: 

а. за злочин з 13 років, особливо тяжкі з 14 років; 

б. за злочин з 16 років, особливо тяжкі з 12 років; 

в. за злочин з 17 років, особливо тяжкі з 13 років; 

г. за злочин з 18 років, особливо тяжкі з 10 років. 

6. Діловим вважають спілкування якщо: 

а. його змістом є соціально значуща спільна діяльність; 

б. його змістом є діяльність, пов’язана з фінансово-господарськими питаннями; 

в. питання, що вирішуються носять важливий характер; 

г. відбувається усний чи письмовий контакт двох співрозмовників. 

7. Оптимальні кількість учасників наради складає: 

а. 20-25 осіб; 

б. 10-12 осіб; 

в. 3-5 осіб; 

г. понад 30 осіб. 

8. Форма колективного обговорення, метою якого є виявлення істини через зіставлення 

поглядів, правильне розв’язання проблеми є: 

а. переговорами; 

б. дискусією; 

в. «мозковим штурмом»; 

г. зборами. 

9. Повідомлення коли сильні аргументи наводяться на початку розмови є: 

а. кульмінаційним; 

б. антикульмінаційним; 

в. середнім; 

г. попереднім. 

10. Посмішку відносять до невербальних засобів: 

а. кінетики; 

б. проксеміки; 

в. екстра лінгвістики; 



г. просо дики. 

11. Стилі – це: 

а. сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов 

спілкування; 

б. функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими 

мовними засобами залежно від сфери людського спілкування; 

в. сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером 

висловлювання; 

г. немає правильного варіанта відповіді. 

12. У діловій мові прості кількісні числівники записуються: 

а. цифрами; 

б. цифрами і словами; 

в. словами, якщо немає одиниці виміру; 

г. словами. 

13. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою прізвищ Васильев, 

Шалимов, Приходченко, Чижикова: 

а. Васільєв, Шалимов, Пріходченко, Чіжікова; 

б. Васильєв, Шалімов, Приходченко, Чижикова; 

в. Васил’єв, Шалимов, Приходченко, Чижикова; 

г. Василєв, Шалімов, Приходченко, Чіжикова. 

14. Виберіть правильний варіант написання прикметників у вищому і найвищому 

ступенях порівняння: 

а. самий кращий, найменш зручніший, більш важчий; 

б. найкращий, найменш зручний, більш важкий; 

в. самий найкращий, найменш зручний, більш важчий; 

г. найкращий, найменш зручніший, більш важкий. 

15. Позначте варіант, який, на Вашу думку, є неправильним: 

а. професіональзми – це терміни, які широко вживаються при діловому спілкуванні; 

б. професіональзми – це, як правило, звичайні слова, вжиті у незвичайному значенні; 

в. уживання професіональзмів при діловому спілкуванні небажане, бо такі слова 

властиві тільки вузькій професійній групі людей; 

г. всі варіанти правильні. 

16. Період окупності інвестицій характеризує… 

а. рівень доходності інвестицій; 

б. термін, за який інвестиції повністю окупаються; 

в. сукупність покриття поточних зобов’язань за рахунок поточних активів; 

г. усі відповіді вірні. 

17. Цілеспрямоване спонукання працівника до високоефективної праці шляхом 

стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі: 

а. мотивація; 

б. контроль; 

в. оплата праці; 

г. преміювання. 

18. Калькулювання - : 

а. обчислення собівартості окремих виробів; 

б. обчислення собівартості реалізованої продукції; 

в. обчислення собівартості валової продукції; 

г. вірної відповіді немає. 

19. Господарство, яке здійснює систему технічного обслуговування обладнання, його 

ремонт та відновлення: 

а. інструментальне; 

б. складське; 

в. ремонтне; 

г. енергетичне. 

20. Який орган приймає рішення про визнання підприємства банкрутом: 

а. Фонд державного майна; 

б. Ліквідаційна комісія; 

в. Комітет кредиторів; 



г. Господарський суд 

Варіант №4 

1. Трудові ресурси – це: 

а. усі люди працездатного віку; 

б. чисельність працівників конкретного підприємства; 

в. все населення країни; 

г. люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, що працюють. 

2. До категорії керівники належать: 

а. директори, начальники цехів; 

б. інженери, бухгалтери, економісти; 

в. головний бухгалтер, головний механік; 

г. юрисконсульти, нормувальники. 

3. Вид трудової діяльності здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і 

практичних навичок, називається: 

а. професією; 

б. спеціальністю; 

в. кваліфікацією; 

г. категорією. 

4. Амортизація основних фондів – це: 

а. знос основних фондів; 

б. процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої 

продукції; 

в. відтворення основних фондів; 

г. витрати на утримання основних фондів. 

5. Заробітна плата – це: 

а. прожитковий мінімум; 

б. вартісна величина межі малозабезпеченості; 

в. винагорода, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу; 

г. встановлений державою розмір заробітку. 

6. Кожен громадянин держави має володіти: 

а. мовами національних меншин; 

б. мовою мігрантів; 

в. державною мовою; 

г. іноземною мовою. 

7. Виберіть рядок з правильними варіантами написання всіх слів: 

а. організований, зібраність, суттєвий, постачання, даний, впевненість; 

б. організований, зібраність, суттєвий, постачання, данний, впевненість; 

в. організований, зібраність, суттєвий, постачання, данний, впевненість; 

г. організований, зібраність, суттєвий, постачаня, даний, впевненість. 

8. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені та по батькові 

Буяновская Алла Петровна, поставленого у родовому відмінку (кого? чого?): 

а. Буянівської Али Петрівни; 

б. Буяновській Алли Петрівни; 

в. Буяновської Алли Петрівни; 

г. Буяновскої Алли Петрівної. 

9. Виберіть правильний варіант уживання прийменників і прийменникових 

словосполучень: 

а. внаслідок аварії, відповідно до стану, згідно з правилами; 

б. внаслідок аварії, відповідно з станом, згідно правилі; 

в. в наслідок аварії, відповідно до стану, згідно до правил; 

г. внаслідок аварії, відповідно стану, згідно правил. 

10. Виберіть правильний варіант скорочення написання слів район, область, порівняйте, 

місто: 

а. р., об., порівн., міс.; 

б. р-н, обл.., пор., м.; 

в. р-н, о., порів., міст.; 

г. р-он, об., пор., міс. 

 



 

11. Злочин – це: 

а. суспільно-небезпечне діяння; 

б. суспільно-безпечне діяння; 

в. суспільно-корисне діяння; 

г. діяння, яке носить профілактичний характер. 

12. Таке кримінальне покарання як «позбавлення волі» здійснюється в умовах: 

а. ізоляції від суспільства; 

б. без ізоляції від суспільства; 

в. в умовах нагляду на волі; 

г. в умовах нагляду по місцю роботи. 

13. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу: 

а. на виконавчу, законодавчу та судову; 

б. на виконавчу, судову та інформаційну; 

в. на законодавчу та виконавчу; 

г. на судову та виконавчу. 

14. Як називають сторони в трудовому договорі: 

а. власник, працівник; 

б. профком, найманий працівник; 

в. рада директорів, службовець; 

г. роботодавець, власник. 

15. Інфляція – це: 

а. різке підвищення цін на споживчі товари; 

б. процес знецінення грошей внаслідок їх додаткової емісії, що перевищує суму цін 

товарів та послуг, встановлених у країні; 

в. підвищення цін на всі товари і послуги вітчизняного та іноземного виробництва; 

г. процес підвищення цін з пропорційним підвищенням заробітної плати. 

16. Нафта є: 

а. предметом праці; 

б. природним ресурсом; 

в. не може бути ні тим, ні іншим; 

г. може бути і тим, і другим. 

17. Відповідь на ділові електронні листи необхідно надсилати: 

а. протягом однієї години; 

б. протягом одного дня; 

в. протягом 48 годин; 

г. вірної відповіді немає. 

18. Підприємство власник якого є фізична особа або ж сім’я, що отримує певний дохід, 

але несе повну відповідальність це: 

а. колективне; 

б. одноосібне володіння; 

в. товариство; 

г. спільне підприємство. 

19. Який документ підтверджує статус юридичної особи? 

а. підприємницька угода; 

б. організаційно-правова форма; 

в. статут підприємства. 

20. Які існують засоби державного регулювання підприємництва? 

а. прямі та непрямі; 

б. економічні; 

в. адміністративні; 

г. правові. 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант №5 
1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятий для ділового стилю, враховуючи 

його об'єктивність: 

а. в результаті проведення реформ фірма отримала високий процент 

прибутковості; 

б. в результаті проведення реформ отримала 5 відсотків прибутків; 

в. у результаті проведення реформ фірма одержала 5 процентів прибутків; 

г. всі варіанти правильні. 

2. У діловій мові числівники, від яких залежать юридична достовірність документа 

записуються: 

а. як мінімум із двох цифр з розшифруванням у дужках словами; 

б. цифрами; 

в. словами; 

г. цифрами і словами. 

3. Виберіть правильний варіант перекладу слів: тонкий-тоньше, молодой-моложе, 

сложный-сложнее: 

а. тонкий-тоньше, молодий-молодше, складний-складше; 

б. тонкий-тонше, молодий-молодше, складний-складніше; 

в. тонкий-тонкіше, молодий-молодіше, складний-складніше; 

г. тонкий-тонше, молодий-моложе, складний-складніший. 

4. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної назви Организация 

Северо-Атлантического договора: 

а. Організація Сєвєро-Атлантического договора; 

б. Організація Сєверо-Атлантичного договору; 

в. Організація  Північно-Атлантичного договору; 

г. Організация  Північно-Атлантічного договора. 

5. Виберіть правильний варіант написання словосполучень в орудному відмінку(ким? 

чим?): 

а. прогресивной технологієй, економічной політикой; 

б. прогресивні технології, економічній політиці; 

в. прогресивною технологією, економічною політикою; 

г. прогресивну технологію, економічной політиці. 

6. Номенклатура - це: 

а. перелік назв окремих видів продукції; 

б. різновиди виробів у межах даного асортименту; 

в. прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі 

досліджень змін ринкових сегментів у часі; 

г. виробнича програма у натуральних показниках. 

7. Ціна - це: 

а. грошовий вираз вартості товару; 

б. грошовий вираз вкладеної у виробництво даного товару праці; 

в. вимір корисності товарів для покупця; 

г. грошовий вираз вкладених у виробництво матеріальний ресурсів. 

8. Фонд оплати праці підприємства включає: 

а. основну заробітну плату; 

б. додаткову заробітну плату; 

в. заохочувальні та компенсійні виплати; 

г. всі відповіді вірні. 

9. Погодинна форма оплати праці - це: 

а. форма оплати праці за кількість виготовленої продукції і кваліфікацією 

працівника; 

б. форма оплати праці за відпрацьований час і кваліфікацією працівника; 

в. форма оплати праці за встановленими нормами; 

г. форма оплати праці за посадовими окладами. 

10. Внутрішній нормативний документ, який вивчає перелік посад, чисельність 

працівників, розміри їх місячних посадових окладів: 

а. штатний розпис; 



б. посадова інструкція; 

в. особова картка; 

г. колективний договір. 

11. Які економічні методи та регулятори регламентують підприємницьку діяльність? 

а. закон України; 

б. податки,ціни; 

в. указ Президента України; 

г. постанова Кабміну. 

12. Яка стадія не належить до загальновизнаних стадій розробки бізнес-плану? 

а. початкова; 

б. підготовча; 

в. основна; 

г. заключна. 

13. Товариство - це: 

а. самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця; 

б. незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності; 

в. об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов 

розподілу прибутку та ризику. 

14. Підприємство власник якого є фізична особа або ж сім'я, що отримує певний дохід, але 

несе повну відповідальність це: 

а. колективне; 

б. одноосібне володіння; 

в. товариство; 

г. спільне підприємство. 

15. Який термін дії ліцензії? 

а. не менше 1 року; 

б. не менше 2 років; 

в. не менше 3 років; 

г. не менше 4 років. 

16. За цільовою спрямованістю розрізняють наступний вид спілкування: 

а. рольове; 

б. міжособистісне; 

в. самоспілкування; 

г. нецільове. 

17. Оптимальна кількість учасників наради складає: 

а. 20-25 осіб; 

б. 10-12 осіб; 

в. 3-5 осіб; 

г. понад 30 осіб. 

18. Яка характеристика притаманна проведенню "мозкового штурму": 

а. винесення на розгляд декількох проблем; 

б. обмеження часу обговорення до 30 хвилин; 

в. обмеження часу обговорення до 3 годин; 

г. розміщення учасників за окремими столами у декілька рядів. 

19. Виділяють наступний вид погляду: 

а. діловий; 

б. особливий; 

в. мімічний; 

г. громадський 

20. Спілкування - це: 

а. міжособистісна та міжгрупова взаємодія; 

б. процес пізнання власного "Я"; 

в. особистісна взаємодія; 

г. внутрішньоособистісна взаємодія. 

 

 

 


