Завдання для виконання Групи 1-КП з предмета Основи галузевої економіки і підприємництва на
період дистанційного навчання .
Завдання 1. Тестові завдання
1. Економічні рішення приймаються самостійно як виробниками, так і споживачами в умовах:
А) соціально орієнтованої економіки;
Б) ринкової економіки;
В) змішаної економіки;
Г) усі відповіді правильні,
2. Причина виникнення товарного виробництва:
А)розвиток промислового виробництва;
Б)суспільний поділ праці;
В)суспільна необхідність;
Г)виробництво в господарстві матеріальних благ, які потрібно обміняти на інші, яких не
вистачає.
3. Хто може бути підприємцем?
А) громадяни інших держав;
Б) всі громадяни України та іноземні громадяни;
В) усі громадяни України;
Г) громадяни які досягли працездатного віку.
4. Основні засоби-це…
А) матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких менше одного року;
Б) матеріальні активи. які тривалий час перебувають у незмінній формі;
В) матеріальні активи, що використовуються в процесі одного виробничого циклу;
Г) частина матеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва.
5.Після сплати податків прибуток корпорації розподіляється таким чином:
А) повністю виплачується акціонерам у вигляді дивідендів;
Б) одна частина прибутку використовується для виплат дивідендів акціонерам і для
нагромадження, інша- відіграє роль резервів;
В) одна частина прибутку використовується для нагромадження, інша- відіграє роль резервів;
Г) повністю використовується для нагромадження.
6. Перехід від однієї технології до іншої:
А) змінює структуру попиту на трудові ресурси;
Б)підвищує попит на трудові ресурси;
В) збільшує пропозицію на ринку кваліфікованої праці;
Г) зміщує лінію попиту на товари і послуги вверх по осі координат.
7) Характерною рисою діяльності кооператив виступає:
А) колективна власність і членство на засадах пайових внесків;
Б) колективна власність і членство на засадах розподілу акцій;
В) приватна власність на засоби виробництва і виготовлений продукт;
Г) поєднання елементів колективної і приватної форм власності.
8. Підприємство досягає найбільшого прибутку у випадку коли:
А) воно найбільш ефективно використовує свої ресурси;
Б) воно суттєво збільшує обсяги виробництва своєї продукції і ціну на неї;
В) граничний валовий дохід більший за граничні витрати4
Г) граничні витрати дорівнюють граничному валовому доходу.
9. Джерелом банківського прибутку є:
А) проценти за кредити;
Б) проценти за депозити;
В) різниця між процентами за кредити і процентами за вклади;
Г) різниця між процентами за кредитами, що їх отримують комерційні банки від
Національного банку України . процентами за кредити . що їх надають комерційні банки
фізичним і юридичним особам.
10. Граничні витрати - це
А) приріст змінних витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;
Б) приріст витрат у результаті збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

В) приріст витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;
Г) величина зменшення витрат на виробництво однієї додаткової одиниці продукції.
Завдання 2. Описове
Маркетинг його сутність , функції , концепції.

Завдання 3. Задача
Підприємство «Шоколадний заєць» виготовляє шоколадні печива, За місяць реалізовано продукції на
80 тисяч гривень. Місячні витрати складалися з таких виплат:
Статті витрат

Сума, тис. грн

Сировина

14000

Оренда приміщення

4000

Плата за кредит на придбання обладнання

7000

Зарплата кондитерів

17000

Рекламні оголошення

6000

Зарплата адміністрації персоналу

10000

Оплата водопостачання газу (за лічильники)

3500

Визначте:
1. Обсяг постійних і змінних витрат підприємства.
2. Обсяг чистого прибутку , якщо ставка оподаткування прибутку дорівнює 20%.
3. Рентабельність поточних витрат до оподаткування.

Завдання 4. Кросворд
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1) Основний фактор виробництва;
2) Неспроможність юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити в
установлений для цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати
зобов’язання перед бюджетом;
3) Новостворені і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги , що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і ( або) соціальної сфери;
4) Особа, яка здійснює підприємницьку діяльність;
5) Функція управління підприємством;
6) Підприємство ,яке не підлягає приватизації;
7) Дохід отриманий власником акції з прибутку акціонерного товариства за підсумками його
господарської діяльності;
8) Одна з категорій персоналу підприємства;
9) Грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції ( робіт, послуг);
Знецінення грошей і ріст цін на товари.

