
ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ 

 Інфраструктура ринкової економіки - це: 

 З економічної точки зору, ринок трактують як: - 

 Зазначте, що не належить до основних функцій ринку: 

 Які три взаємопов’язані підсистеми містить товарний ринок? 

 Елементом інфраструктури не є: 

 Що є економічною основою підприємницької діяльності? 

 Які чотири типи ринків, виділяють в економічній історії їх розвитку? 

 Що таке економічна свобода? 

 До основних функцій торгових домів не належать: 

 Які біржі існують на ринку? 

 Ринок реклами не включає? 

 У залежності від власності на які різновиди поділяється підприємництво? 

 Якого виду підприємництва в інфраструктурі ринку не існує? 

 Яка основна організаційна одиниця діяльності в інфраструктурі ринку? 

 Які існують організаційно-правові форми підприємницької діяльності? 

 За яким критерієм підприємства поділяються на малі, середні і великі? 

 Які основні функції притаманні малому підприємництву? 

 Укажіть, що відноситься до нецінових методів конкуренції: 

 За спрямованістю цілі класифікують на: 

 За періодом виконання цілі класифікують на: 

 Чим саме керується підприємець, під час прийняття рішення? 

 У чому полягає суть комерційної діяльності? 

 Яку господарську діяльність не називають підприємницькою? 

 Що є економічною основою самостійного ведення підприємницької 

діяльності? 

 Які існують види підприємництва? 

 Основними чинниками, які формують внутрішнє середовище фірми є: 

 Розвиток основних елементів інфраструктури ринку є умовою рішення 

наступних проблем: 

 Який із зазначених напрямків не забезпечується за рахунок розвитку 

інфраструктури ринку? 

 Зазначте метою якої організації є одержання прибутку 

 У залежності від права власності на товар до торгових посередників не 

відносять 

 Під політикою розподілу - слід розуміти : 

 Канали розподілу в ринкових умовах характеризуються: 

 Які фактори не впливають на розвиток торгівлі в ринкових умовах? 

 Які дві форми товароруху організації використовуються у практиці? 

 Роздрібна торгова діяльність – це  

 До класифікації магазинної роздрібної торгівлі не можливо віднести: 

 До форм внемагазинної торгівлі не належать: 

 Персональний продаж є: 



 Які можливі форми оплати праці у роздрібній торгівлі? 

 Що передбачає стабільність асортименту у роздрібній торгівлі? 

 Яке існує стимулювання праці працівників? 

 Які загальні фактори впливають на формування асортименту товарів у 

магазинах? 

 Найважливішими елементами ринкового середовища «4P» є: 

 Які існують рівні управління ? 

 Оберіть зі списку функцію, на основі якої базується організація 

комерційно-посередницької діяльності: 

 Оберіть позицію, котра не може бути об’єктом управління для 

підприємця: 

 Оберіть зі списку ознаку, за якою класифікують роль керівника: 

 Оберіть зі списку підсистему, яка містить у собі товарний ринок: 

 Зазначте у списку один із видів поділу праці: 

 Оберіть зі списку складову внутрішнього середовища підприємства: 

 Оберіть зі списку фактор непрямої дії зовнішнього середовища: 

 Оберіть зі списку фактор прямої дії зовнішнього середовища: 

 Оберіть характерну ознаку цілей за спрямованістю: 

 Оберіть зі списку ознаку цілей за періодом виконання  

 Оберіть зі списку ознаку, що характеризує SWOT-аналіз 

 Оберіть зі списку основну функцію, що характеризує діяльність торгових 

домів 

 Оберіть зі списку біржу, яку розрізняють за місцем та роллю у світовій 

торгівлі  

 Оберіть зі списку існуючий етап життєвого циклу організації: 

 Вкажіть існуючий рівень управління в діяльності підприємства: 

 Вкажіть, що є найбільш характерною ознакою у веденні діяльності в 

ринкових умовах? 

 Вкажіть існуючий чинник, який формує мікросередовище підприємства: 

 Вкажіть існуючий тип планування в роздрібній торговій мережі: 

 Із нище перерахованих вкажіть існуючий вид товару: 

 


