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До зас обів ре гулю ючо го вп ливу дер жави на діяльніс ть підприєм ст в в Укра їн і н е належи ть
1. де ржа вне за мовлен ня
2. ін новац ійн а діяльн іс ть
3. ліц ен зува нн я, па те нт ува н ня і квотува ння
4. за стос ува нн я норма тивів та лімітів
5. ре гулю ва нн я ц ін і т ари фів

2

Дом ін уюче ст ановище суб’єкта госп ода рюва ння, яке да є йо му можли віст ь с амост ійно або разо м з ін ш ими
суб ’єкт ам и обме жуват и конкуре нцію на рин ку п евн ого товару (робіт, п ослуг), у закон ода вс тві Укр аїни
називаєт ься
1. оліго польни м
2. т рансн аціо нальн им
3. м оноп ольним
4. ри нковим
5. а дмін істрат ивни м

3

Вкажіть неправильно сформульо ваний принцип підприємницької діяльності в Україні
1. вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності, постачальників і споживачів про дукції
2. право на усунення з ринку або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб’єктів
господарювання
3. самостійне формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги
відповідно до закону
4. вільне наймання підприємцем працівників
5. вільне розпорядження прибутком, що з алишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших
платежів, передбачених законом

2

Підп риємс твом з ін озем ни ми інвес ти ціями за за конодавст вом Україн и визнаєт ьс я підп риємс тво, в с та тут ном у
кап італі якого іноземн а інвести ція с тано ви ть
1. н е ме нше 10 %
2. н е ме нше 5 %
3. н е ме нше 15 %
4. н е ме нше 20 %
5. н е ме нше 25 %
С амостійн а, ініціа тивн а, си с те ма тич на, н а власни й ри зик госпо дарс ька діяль ніст ь, щ о здійсню єт ьс я суб’єктами
гос пода рювання з ме тою досягн ен ня е коном ічни х і со ціальн их резуль т атів та о держа нн я пр ибут ку, н азива єтьс я
1. п ідпри ємництво
2. бла год ійни цтво
3. оп ода ткування
4. е коном ічна політи ка
5. с оціа льна політ ика

За лежно від сп ос обу ут воре ння (засн уван ня) та ф орм уванн я с та тут ного капіталу, в Укра їн і дію ть
1. п рива тні та держа вні підпр иємст ва
2. ун ітар ні та корп ора тивн і під при ємства
3. комерц ійні та не ко мерційні п ідприєм ства
4. го ловні та доч ірні п ідпри єм ст ва
5. ве ликі, сере дні й ма лі підпри ємст ва

Згідн о з чин ним законода вст вом У країни, мон ополісто м вважа єт ьс я підп риє мство, ча ст ка якого на ринку
відповідного това ру с тановить
1. п она д 3 5 %
2. п она д 2 5 %
3. п она д 1 5 %
4. п она д 1 0 %
5. п она д 5 %

Я кщо сер едн я кількіс ть пра цівників за звіт ний період н е пе ревищує 10 осіб та річн ий дохід від будь-якої
дія льност і не пе ре ви щ ує с уму, е квіва лентн у 2 мільйона м є вро, т аке підп риє мство, від повідно до за ко нода вст ва
Укра їни, на лежи ть до
1. с уб’є ктів с ередн ьо го підприємни цтва
2. с уб’є ктів м ікропідп риє мниц тва
3. с уб’є ктів ве ликого п ідприєм ництва
4. с уб’є ктів м оно польног о під приємниц тва
5. с уб’є ктів о фшорного підпр иємни цтва
Я кщо сер едн я кількіс ть пра цівників за звіт ний період н е пе ревищує 50 осіб та річн ий дохід від будь-якої
дія льност і н е пе ре вищ ує суму, еквіва лентн у 10 мільйон ам є вро, таке під приє мство, відповідно до за ко нода вст ва
Укра їни, на лежи ть до
1. с уб’є ктів с ередн ьо го підприємни цтва
2. с уб’є ктів м ало го підпр иємни цтва
3. с уб’є ктів ве ликого п ідприєм ництва
4. с уб’є ктів м оно польног о під приємниц тва
5. с уб’є ктів о фшорного підпр иємни цтва

1
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Підп риємс тво може бут и віднес ене до кат егорії суб ’єкт ів ма лого , се ред нь ого або вели ко го п ідпри ємни цтва
залежно від
1. га лузі і вид у діяль ності
2. а сорт имен ту продукції ( това рів, пос луг)
3. чи сель нос ті пра цю ючи х та дохо дів від б удь- якої діяль нос ті за рік
4. п оказн иків приб утку й собіва рто сті
5. с піввіднош е ння екс порт у й ім пор ту

До джерел формування май на п ідпри єм ст ва не н алежат ь
1. вит ра ти на виробн иц тво і ре аліза цію п родукції
2. гр ошо ві та мат еріа льні внес ки зас новн иків
3. до ходи, одержа ні від ре аліза ції прод укції, по слуг, інш их видів господарської діяльно ст і
4. кре дит и ба нків т а інших кре дит орів
5. ка піта льні вкла денн я і д ота ції з бюдже тів
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Пор ядок створен ня, де ржавної ре єс тра ції, діяльност і, реор ганізац ії та ліквідації с уб’є кт ів гос подарю вання
визн ача єт ьс я
1. К онст итуц ією Укр аїни
2. М и тн им кодексом У країни
3. По дат ковим кодексом Україн и
4. Господарс ьки м кодекс ом України
5. За коно м У країн и «Про здійс ненн я де ржавних закуп іве ль»
На с уб’єктах мікропід при ємн ицтва, відпо відн о до ч инн ого за конодавства Україн и, сере дня кількіс ть
пра цівни ків за з віт ний пер іод н е пе ревищує
1. 10 ос іб
2. 20 ос іб
3. 50 ос іб
4. 100 ос іб
5. 150 ос іб
На суб’ єктах ма лого підп риє мниц тва, відп овідно до чинн ого закон ода вст ва У країн и, с ере дня кількіс ть
пра цівни ків за з віт ний пер іод н е пе ревищує
1. 50 ос іб
2. 75 ос іб
3. 100 ос іб
4. 150 ос іб
5. 200 ос іб

В Україн і, відп овідно до чин ного за коно давс тва, не іс нує та кого виду під приємс тв
1. п рива тне підпр иєм ст во
2. оф шорне п ідпри єм ст во
3. п ідпри ємст во коле ктивн ої власн ості
4. комуна льн е підп риє мс тво
5. де ржа вне підп риємс тво

В ідповідн о д о законодавства України, не існує т акого вид у гос подарських това риств
1. а кціон ерн і т оварист ва
2. т овари ства з об ме жено ю від повідальн істю
3. м іжн ар одні това рис тва
4. т овари ства з до дат ковою від повідальн істю
5. п овні товар ист ва

1
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Уча сн ики т оварист ва з о бме жено ю відповіда льн іст ю несут ь ри зик збит ків, пов’язани х з діяльн іст ю това рис тва
1. у межах вар тос ті на лежн их їм акцій
2. у межах на лежних їм вне сків до стат ут но го ка піт алу
3. у межа х на ле жних їм внес ків, а також як до дат кову со лід арн у відповіда ль ніст ь у визн аче ному ус та но вч ими
докумен тами розм ірі
4. ус ім на лежн им їм м айном
5. у межах от рим аних ним и ди віде ндів

Основоп оложником с уч ас ної еко номічн ої тео рії вважа єтьс я
1. Джон К ейнс
2. Ад ам С міт
3. Да від Р ікардо
4. Ка рл М аркс
5. М а рк П іте рсон

1
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Ч инн им за кон одавс твом України визнач ені та кі т ипи акц іонерних т овари ст в
1. відкри ті та закрит і
2. п ублічні та відкри ті
3. п рива тні та публічн і
4. з обм еженою т а дода тковою відп овідальністю
5. п ублічні та закриті

До на прямків діяльност і під приє мс тва н е на лежи ть
1. вивче ння ри нку
2. ін новац ійн а діяльн іс ть
3. виробнича діяльніст ь
4. вс тановле ння пода тків
5. п ісляпродажн ий с ервіс

1

2

На суб’ єкт ах вели кого під при ємн ицтва , відповідн о до чин ного за конод авст ва Укра їни, с ере дня кількіс ть
пра цівни ків за з віт ний пер іод п еревищує
1. 250 ос іб
2. 200 ос іб
3. 150 ос іб
4. 100 ос іб
5. 50 ос іб

Я кщо сере дня кількіст ь працівників за звітни й пе ріод п ере вищ ує 250 осіб та річни й дохід від будь-якої
дія льност і пе ревищує сум у, е квіва лен тну 50 мільйо на м євро, та ке п ідприєм ство, відповідно до за ко нода вст ва
Укра їни, на лежи ть до
1. с уб’є ктів ве ликого п ідприєм ництва
2. с уб’є ктів м ікропідп риє мниц тва
3. с уб’є ктів м ало го підпр иємни цтва
4. с уб’є ктів с ередн ьо го підприємни цтва
5. с уб’є ктів о фшорного підпр иємни цтва
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Згідн о з законодавством Україн и, об’ єднан ня підп риємс тв н е м оже на буват и т акої о рга нізац ійно -пр авової
форми
1. м оноп олія
2. а соціац ія
3. корпорація
4. консор ціум
5. конце рн
На ос но ві поєдна нн я вироб ничи х, на укових і комер ційн их інте ре сів підпри єм ст в, що об’ єдн али ся, з
делегува нням н ими окр емих повнова жен ь це нт ралізованог о регулюва ння дія льн ості кожн ого з уча сн иків
спец іально с творе ни м органам упра влін ня, утво рює ться
1 дер жа вне п ідпри єм ст во
2. корпорація
3. а кціон ерн е това рис тво
4 команди тне това рис тво
5. ун ітар не п ід при ємс тво

2

Тимча со ве с та тутн е об’єдна нн я підприємст в для дос ягне ння й ого уч ас ника ми певної с піль ної гос пода рської
мети (реа ліза ції ц ільових п рограм, науково- технічних, будівельни х проектів т ощ о) називаєт ьс я
1. а кціон ерн е това рис тво
2. п овне т оварист во
3. консор ціум
4. коман дит не товари ст во
5. т рест
Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органо м
місцевого самовр ядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виро бничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності,
називається
1. інвестор
2. ліцензіар
3. підприємство
4. лізингодавець
5. монополіст

Підп риємн ицька діяльність вико нує такі г оловні фун кції
1. т ворчу, ре сурс ну, орга нізац ійну
2. орг ан ізац ій ну, кон тролюючу, ре гулю ючу
3. м оти вуючу, кон тро люю чу, ц інніс но- орієн тую чу
4. виробничу, збут ову, фіна нс ову
5. ре сур сн у, ціно ву, сп оживчу
Підп риємс тво набуває п рав юри дич ної особ и з дн я
1. укладан ня уст ан овчих докум ентів
2. відкри ття розра хункового ра хунка у банку
3. де ржа вної р еєс трац ії
4. виг отовле ння пе ча тки підприємс тва
5. виг отовле ння па сп орта підп риє мс тва
В кажіт ь суб’єкти господ арю ва нн я, які не є юридичним и особам и
1. холдингові ком панії
2. виробничі коо перат иви
3. п овні товар ист ва
4. гр ома дяни
5. т овари ства з об ме жено ю від повідальн істю
Підп риємс тво як с уб’є кт ринко вої е коном іки
1. с амост ійно вир ішує ус і п ит ан ня г осп ода рської діяльнос ті в межа х чинн ого за кон ода вст ва
2. п огоджує з де ржавни ми органам и влади ц іни на придба нн я ресурсів
3. п огоджує з де ржавни ми органам и влади н апрямки використ ання при бутку
4. за тве рджує у відповідни х органа х норми вит ра т рес урс ів
5. за тве рджує у відповідни х органа х вла ди на прямки викорис танн я при бут ку
Об’ єкт ом пра в інте лект уальної влас ност і під приє мства вис т упає
1. комерц ійне (ф ірмове ) найме нува ння
2. виг отовле на п родукція
3. п рибут ок п ідпр иєм ст ва
4. м атеріа льн о-т ехнічна б аза
5 ст атутн ий ка піта л

3

3

Хара ктер ною рисо ю концерну ( як об’ єдн ання підпри єм ст в) є
1. відсутність в учасн иків т ехнолог ічної та ц ільової єдност і з основно ю сф ерою діяльност і корп оративного це нтр у
2. зн ачн а де це нт раліза ція упра влін ня
3. виробничий ха ракт ер с півробіт ництва
4. конце нтрац ія зуси ль на спільній збуто вій діяльнос ті
5. використа ння коштів д ля пр идба ння конт рольних п аке тів акцій інш их підприє мс тв
Хара ктер ною рисо ю холдин гової компан ії є
1. виробничий ха ракт ер с півробіт ництва
2. використа ння коштів д ля пр идба ння конт рольних п аке тів акцій інш их підприє мс тв
3. вт рат а учас ни ками юри дич ної са мос тійнос ті
4. конце нтрац ія зуси ль на спільній збуто вій діяльнос ті
5. ут ворен ня п ер еважн о у галузях з мас овим виро бни цтвом однорідної продукц ії
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До визна ча льн их характери стик підприєм ст ва як ю ридичної ос оби не на лежить
1. відсутність ст ат утн ого капіт алу
2. орг ан ізац ій на є дніс ть (пе вна структура уп равлінн я і при нц ипи вн утр ішн ьої побудови)
3. відокре мле не м айно, яки м підпр иємст во воло діє, розп оряджає ть ся і кори стуєт ьс я у виробн ич ому проц ес і
4. майн ова відп овідаль ність ( юридична та економ ічна відповідальніст ь за своїми обов’ язка ми пе ре д
пос та ча льника ми , сп ожива чам и і д ержа вою)
5. зд атність бути пози ваче м аб о відп овід аче м у с уді
В кажіт ь не пра вильно с форм ульо ва ни й принц ип го сп одар юван ня в Укра їні
1. за безпе чен ня е коно мічної ба гат оманіт нос ті та рівн ий за хис т держа вою ус іх с уб’є ктів госп ода рюва ння
2. с вобода п ідпри ємницько ї діяльн ості у межах, визн аче ни х за коно м
3. за хис т на ціональног о т овар овиробника
4. за борон а руху кап іта лів, товарів та послуг на те ри торії України
5. заборо на незаконн ого втруч ання орга нів де ржавної влади та орг ан ів місце вого само врядува ння, їх посадо ви х
осіб у гос пода рс ькі від нос ини

До завда нь підпри ємст ва не нале жит ь
1. удосконале ння сист еми опод аткуванн я
2. за безпе чен ня п риб ут ку влас ника м
3. с творе ння робоч их міс ць для на се лен ня
4. с творе ння пра цівни кам н алежни х умов пра ці
5. за безпе чен ня с пожи вачів продукц ією нале жної яко сті

4

1

До зовніш ніх факторів підп риє мницького сере довища не на лежить
1. т ехніко-орг аніза цій ний т а е коном ічни й рівень виробн иц тва
2. за гальн ий с та н екон оміки
3. рівень інфляції
4. с ис те ма оп ода ткуван ня
5. рівень безробіт тя

1

За соб и вир обництва ( знаряддя пра ці та пре дмети пр ац і), за допом огою яких с твор юються м атеріа льні бла га, а
також лю ди , які здат ні до праці, ма ю ть п евні на вички й зна ння і п риводя ть у дію за соби ви робн ицт ва та
вдос кона люю ть їх, у с воїй сукупнос ті позн ач аю ться пон ят тям
1. п родуктивні си ли
2. п ідпри ємництво
3. го спо дарс ь ка діяльн ість
4. е коном ічна діяльніс ть
5. е коном ічна політи ка

1

До функцій упр авлінн я під при єм ст во м не на ле жить
1. ф іска льна політ ика
2. контроль
3. п лануванн я
4. орг ан ізац ія
5. м оти вува нн я

1

За до помо гою за собів с оц іа ль ного оріє нт ува ння та ре гулю ван ня, груп ової дина міки, розв’язання ко нфлікт ни х
ситуа цій , гум аніз ації пра ці ре алізую ть ся
1. с оціа льно-п си хологічн і м ет оди управлінн я
2. е коном ічні ме тоди управлін ня
3. орг ан ізац ій ні ме тоди уп равління
4. п равові ме тоди уп равлін ня
5. ін новац ійн і мет оди упра вління
Обґрунтоване на осн ові дани х а налізу вс та новле ння на пе вн их відрізках обр ан ого час ового пе ріоду
опе ра ти вн их, пот очни х та пе рс пект ивн их пока зників розвит ку п ідпри єм ст ва, на досягн ен ня яки х сп рямовує ться
необхідн ий ре сурс ний по те нціа л, в упра влінні познач ає ться понят тям
1. орг ан ізац ія
2. м оти вува нн я
3. контроль
4. п лануванн я
5. ре гулю ва нн я

1

4

Форм у с ис те ми уп равління, що визна ча є скла д, взаємодію т а підпорядкован ість її е ле ме нтів, відобр ажа є
1. орг ан ізац ій на с трукт ура підпри єм ст ва
2. с оціа льна с труктур а підп риє мства
3. м оти ва цій на с трукт ура п ідприєм ства
4. с ис те ма с трате гічн ого плануван ня
5. с ис те ма де ржа вного ре гулюванн я
Пра ктичну ре аліза цію сукупн ості а дм ін іст ративних, соціаль но-е коно мічн их, фіна нсових та інши х заходів,
спрямова них на досягн ен ня зап лан овани х пока зників розвит ку підпри ємст ва, за бе зпечує та ка фун кція упра вління
1. а на ліз
2. п лануванн я
3. орг ан ізац ія
4. м оти вува нн я
5. контроль
Р еалізацію сукуп нос ті різно манітн их сп онука льни х заходів, спрямовани х н а забезп ече ння свідомої
зацікавле нос ті кожно го пра цівн ика в п остійн ому до сягне нні опт им альних результ а тів своє ї п ра ці, з абезпе чує така
функція упра влін ня
1. м оти вува нн я
2. п лануванн я
3. орг ан ізац ія
4. координація
5. контроль

1

1

3

1
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Безпер ервне порівняння факт ичн их пока зни ків функціон уван ня підприє мс тва із
пока зни ками з м ет ою , в ра зі н еобхід нос ті, їх коригува ння за бе зпе чує та ка ф ун кція упра вл ін ня
1. м оти вува нн я
2. контроль
3. орг ан ізац ія
4. координація
5. п лануванн я

за пр ограм ован ими

2

М ате ріальні інтере с и участ і людини у виробничи х проц ес ах ч ере з викори стан ня товар но- грош ових відносин
реалізую ть
1. с оціа льно-п си хологічн і м ет оди управлінн я
2. е коном ічні ме тоди управлін ня
3. орг ан ізац ій ні ме тоди уп равління
4. а дмін істрат ивні ме тоди упра влін ня
5. п равові ме тоди уп равлін ня
К омп лекс спос обів і п рий омів впливу н а пра цівни ків, зас нова них на викор иста нні орга ніза ційн их відноси н та
адмініс трати вній владі кер івн иц тва, фор мують
1. е коном ічні ме тоди управлін ня
2. с оціа льно-п си хологічн і м ет оди управлінн я
3. ц ільові ме тоди управлін ня
4. орг ан ізац ій ні ме тоди уп равління
5. ін новац ійн і мет оди упра вління
Делегува ння по вн оваже нь і відп овідаль но ст і п евним кате горіям пр ацівн иків, на дання ме тод ично-інстр укти вн ої
доп омог и ви кона вцям пе редб ачают ь
1. е коном ічні ме тоди управлін ня
2. с оціа льно-п си хологічн і м ет оди управлінн я
3. ре гла ме нт ні м ет оди уп равління
4. роз порядчі ме тоди управлін ня
5. ц ільові ме тоди управлін ня
Обс яг діяльнос ті п ідприєм ства , за якого сум а о три маного д оходу підпри ємст ва дор івн ює за галь но му обсягу
витр ат, досяг ається у
1. т очці мінім альн ої ре нт абель нос ті
2. т очці ліквідації
3. т очці беззбитковост і
4. т очці екстре мум у
5. т очці рівноваги
Обс яг ре аліза ції (виробни цтва ) продукц ії, за яко го сум а от рим а ного підпри ємст во м дохо ду дорівнює сумі
пос тійни х вит ра т, нази ваєт ься
1. т очка беззбит ковост і
2. т очка ліквідац ії
3. т очка м ін імальн ої ре нт абельнос ті
4. т очка е кстр ем ум у
5. т очка рівнова ги

Підп риємс тво переб ува тиме у с тані р івн оваги за умови
1. т отожн ост і гран ичн их доходів та вит рат
2. п еревищен ня г ран ичних дохо дів над гра ничними витрат ам и
3. п еревищен ня г ран ичних вит рат н ад гр ани чни ми до хода ми
4. зроста ння гра ни чни х доходів за умови не змін нос ті гра нич них витра т
5. зроста ння гра ни чни х ви тра т за ум ови не змінн ості г ран ичн их доходів

Наявн іст ь у ст руктурі управлінн я пр оект них груп (тимчас ових пре дме тн о-с пеціа лізован их лан ок) є озн акою
1. лін ій ної організацій ної структури
2. ф ункц іона льн ої організацій ної ст рукт ури
3. м атричної орган ізац ійної ст руктури
4. ди візіо на льної орган ізац ійної ст руктури
5. лін ій но-фун кціонально ї орга ніза ційної ст руктури

Под іл функцій упра вл ін ня між окрем им и підрозд ілам и апа рату упра вління є ос новною ознакою
1. ф ункц іона льн ої організацій ної ст рукт ури
2. м атричної орган ізац ійної ст руктури
3. лін ій ної організацій ної структури
4. ди візіо на льної орган ізац ійної ст руктури
5. лін ій но-фун кціонально ї орга ніза ційної ст руктури

4

3

3

2

1

Р озпод іл завд ань між ви кона вцями , контроль виконанн я, п ровед енн я н арад з п итан ь пот очно ї діяльн ос ті
пере дбач ають
1. роз порядчі ме тоди управлін ня
2. е коном ічні ме тоди управлін ня
3. с оціа льно-п си хологічн і м ет оди управлінн я
4. ре гла ме нт ні м ет оди уп равління
5. ц ільові ме тоди управлін ня

Одн оканальн і взає модії між еле м ент ами є ос новно ю озна кою
1. ф ункц іона льн ої організацій ної ст рукт ури
2. м атричної орган ізац ійної ст руктури
3. лін ій ної організацій ної структури
4. ди візіо на льної орган ізац ійної ст руктури
5. лін ій но-фун кціонально ї орга ніза ційної ст руктури

2

1

3

3

1
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На р озподіл повн оваже нь та відповідал ьн ості за ф ункц іям и управління і п рий нятт я ріш ень по вер тика лі
спира єт ьс я
1. ф ункц іона льн а орга ніза ційна структ ура
2. лін ій но-фун кціональна орга ніза ційн а структур а
3. м атрична орга ніза ційна с труктура
4. лін ій на орга нізаційна ст руктура
5. ди візіо на льна орга ніза ційна с труктура
Поє днанн я про це сів де це нт ра ліз ації опе рат ивни х ф ун кцій управління та ц ент ралізації стра тегічни х функц ій
хар актерн е для
1. ф ункц іона льн ої організацій ної ст рукт ури
2. м атричної орган ізац ійної ст руктури
3. ди візіо на льної орган ізац ійної ст руктури
4. лін ій ної організацій ної структури
5. лін ій но-фун кціонально ї орга ніза ційної ст руктури
В іднос ни й показни к, який ха ра ктер изує, на скільки відс отків обс яг ф акт ичн ої ре а ліз ації вип уску про дукції
біль ший за т очку б еззбитковос ті, називається
1. т очка м ін імальн ої ре нт абельнос ті
2. за пас ф інан сової міц нос ті
3. рівень фіна нс ової а втономії
4. т очка ліквідац ії
5. рівень кон курен тос про можно сті
Ч асти на по ст ійно го ка піталу, яка с кладає ть ся з ва ртос ті за собів праці, об ертає ться п рот яго м кількох пе ріодів
виробниц тва т а пе ре носить свою ва ртіс ть н а гот овий пр одукт част ина ми, н ази ва єт ьс я
1. п ерви нни й кап італ
2. до пом іжн ий ка піта л
3. ос новн ий ка піта л
4. оборотний капітал
5. вт орин ний капіт ал
Ч асти на по ст ій ног о ка піта лу, яка вит рача єт ь ся н а при дба ння на ри нку пре дме тів праці ( си ровин и, м атеріа лів,
комп лект уючи х ви робів) т а оплату праці, на зиває ть ся
1. п ерви нни й кап італ
2. оборотний капітал
3. ос новн ий ка піта л
4. до пом іжн ий ка піта л
5. вт орин ний капіт ал
Про це с пе ре не се ння а ва нс ован ої ран іше варт ост і вс іх ви дів з асобів п раці на ва рт іст ь виго товле ної про дукції
називаєт ься
1. уп равління
2. п лануванн я
3. а морт изація
4. м оти ва ція
5. с ан ац ія
В ідноше нн я загаль но ї кіль кост і відпра цьова них маш ин озмін за добу до кількос ті один иць вс та но вле ного
уст ат кування відо бражає
1. кое фіц ієнт оновле ння основних ф ондів
2. кое фіц ієнт з мінност і роб оти уста ткува ння
3. кое фіц ієнт вибутт я основних фон дів
4. кое фіц ієнт інте нсивного нава нта ження уст ат куван ня
5. кое фіц ієнт прид ат ності уст ат кува ння
В ідноше нн я кіль кості виг отовлени х виро бів за о диницю ч асу до т ехнічно ї (п ас портної) пр одукти вн ос ті
відповідного уст ат кува нн я відобр ажає
1. кое фіц ієнт інте нсивного нава нта ження уст ат куван ня
2. кое фіц ієнт оновле ння основних ф ондів
3. кое фіц ієнт з мінност і роб оти уста ткува ння
4. кое фіц ієнт вибутт я основних фон дів
5. кое фіц ієнт прид ат ності уст ат кува ння

В ідноше нн ям обсягу ви гот овлен ої п родукції до се ре дньорічно ї вар тос ті осно вн их ф ондів визнача єтьс я
1. ф ондо міс ткіст ь
2. ф ондо зброєніст ь
3. виробіток
4. ф ондо відд ача
5. т рудом істкість

2

3

2

3

2

3

2

1

4

В ідноше нн ям с ер едньор іч ної ва рто ст і ос новни х ф ондів до обс ягу ви готовле ної продукції визначає тьс я
1. ф ондо міс ткіст ь
2. ф ондо зброєніст ь
3. виробіток
4. ф ондо відд ача
5. т рудом істкість

1

Гранично доп уст има величина ви тра т на ви гото вл енн я проду кції за умов конкре тного виро бництва з
врах ува нн ям з ас тосуванн я най прог рес ивніш ої те хнолог ії та си ровини вищ ого ґа тун ку – це
1. квота витр ат
2. н орма витра т
3. лім іт ви тра т
4. крите рій витр ат
5. ре зер в вит рат

2
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Пре дм ет и пра ці, які бул и одержані в обробн их гал уз ях шляхом пе ре робки си ровини, н ази ваю ться
1. ос новн і ф онди
2. виробничі п отужн ості
3. м атеріа ли
4. ін вест иційні товари
5. компле ктую чі вир оби

3

С туп інь одночасн ого викона нн я різни х т ехнолог іч них опе ра цій вироб нич ого проц ес у на всіх ст адіях
хар актери зує
1. кое фіц ієнт безп ере рвнос ті виробн ичо го п роце с у
2. кое фіц ієнт рац іо на льност і п ере міще ння (руху) пред ме тів п раці
3. кое фіц ієнт пар але льност і ( суміщ енн я) ви робн ичог о проце су
4. кое фіц ієнт рац іо на лізації при йом ів п рац і
5. кое фіц ієнт поділу праці
В ідноше нн ям вар тості реа лізова но ї прод укц ії за певни й п еріод до серед нь ого за лиш ку о бігових кошт ів за той
сами й пе ріод визнача єт ьс я
1. кое фіц ієнт оборот ності
2. н орма о борот ності
3. п родуктивність прац і
4. ф ондо відд ача
5. ре нтабе ль ність

Для оц іню ванн я е фе кти внос ті ви користа ння основних фон дів п ідприєм ства не є п рида тн им
1. кое фіц ієнт плин нос ті кадрів
2. п оказн ик фондовідда чі
3. п оказн ик фондоміс ткос ті
4. кое фіц ієнт інте нсивного нава нта ження уст ат куван ня
5. кое фіц ієнт з мінност і роб оти уста ткува ння

1

1

Для оц іню ванн я е фе кти внос ті ви користа ння обіго вих к ошт ів п ідпри ємс тва н е є п рида тн им
1. кое фіц ієнт оборот ності
2. кое фіц ієнт з аван та ження
3. кое фіц ієнт викорис танн я корисн ого фон ду робочого ча су
4. п оказн ик ш ви дкост і оборот у
5. ре нтабе льність обіг ових акт ивів

3

На якісні п ар aм ет ри пре дме тів праці пер едус ім вплива є
1. удосконале ння поділ у т а коопера ції п раці, спе ціалізації, коо пер ува нн я і комбінува нн я виро бни цтва
2. удосконале ння технологій заг отівкових проц ес ів
3. орг ан ізац ія профес ійного від бору та п рофе сій ної ад апт ації н а виробн иц тві
4. ра ціон альне розміщ е ння підпри єм ст в, виробн ичи х ділян ок т а робочих міс ць
5. ра ціон аліза ція р ежимів п рац і та відпочинку

2

На еф ект ивніс ть ви користа ння знарядь пр ац і пере дусім вп ливає
1. удосконале ння поділ у т а коопера ції п раці, спе ціалізації, коо пер ува нн я і комбінува нн я виро бни цтва
2. ра ціон альне розміщ е ння підпри єм ст в, виробн ичи х ділян ок т а робочих міс ць
3. орг ан ізац ія профес ійного від бору та п рофе сій ної ад апт ації н а виробн иц тві
4. удосконале ння технологій заг отівкових проц ес ів
5. ра ціон аліза ція р ежимів п рац і та відпочинку

2

На якість т а еф ективн іс ть викори ст ання роб очої с или п ередус ім вплива є
1. удосконале ння поділ у т а коопера ції п раці, спе ціалізації, коо пер ува нн я і комбінува нн я виро бни цтва
2. ра ціон альне розміщ е ння підпри єм ст в, виробн ичи х ділян ок т а робочих міс ць
3. орг ан ізац ія профес ійного від бору та п рофе сій ної ад апт ації н а виробн иц тві
4. удосконале ння технологій заг отівкових проц ес ів
5. с короче ння три валос ті виробничо го циклу

3

На еф ект ивніс ть с пільного ф ункц іонува ння робоч ої с или т а зас обів ви робн ицтва впли ва є
1. оп тимізація за па сів рес урсів і н еза верше ного вироб ниц тва
2. удосконале ння поділ у т а коопера ції п раці, спе ціалізації, коо пер ува нн я і комбінува нн я виро бни цтва
3. с короче ння три валос ті виробничо го циклу
4. удосконале ння сист еми цін оутворенн я
5. ра ціон альне розміщ е ння підпри єм ст в, виробн ичи х ділян ок т а робочих міс ць

2

К ількістю продукц ії, вигот овлен ої за оди ни цю ро бочого ча су, або кіль кіст ю ча су, ви тра че ного н а виго товле ння
оди ниц і п родукц ії, ви зна ча єт ьс я
1. ре нтабе ль ність прац і
2. якіст ь прац і
3. діє віс ть пра ці
4. п родуктивність прац і
5. ф ондо відд ача

До показни ків про дуктивн ос ті п раці нале жа ть
1. ф ондо відд ача і фо ндом істкіс ть
2. виробіток і трудом істкіс ть
3. м атеріа ловідда ча і м ат еріаломіс ткіст ь
4. кое фіц ієнт и оно вле ння та вибут тя
5. кое фіц ієнт и оборот нос ті та з аван таження

3

4

2

Страница 7 из 36

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

К ількість ви готовлено ї (р еалізован ої) продукц ії у розра хунку на о дного с ере дньооб ліко во го п рацівн ика
підп риє мс тва ха ракт еризує
1. ф ондо відд ача
2. ф ондо міс ткіст ь
3. виробіток
4. т рудом істкість
5. ф ондо озброєність
В ит рат и п рац і промис лово-вир обни чого п ерсона лу під при ємства в розра хунку н а од ини цю виготовлен ої
(реа лізо ва но ї) продукц ії ха ракт ери зує
1. виробіток
2. т рудом істкість
3. ф ондо відд ача
4. ф ондо міс ткіст ь
5. ф ондо озброєність

В ит рат и підп риємс тва, пов’яза ні з ка піт альни ми вклад еннями , називают ься
1. ін вест иційними
2. оп ера ційними
3. п оточн им и
4. ц иклічними
5. бе зпе ре рвними

3

2

1

В ит рат и підприємс тва , с прямо ва ні н а утр има ння т а е ксплуата цію п асивної ч ас ти ни осно вних фондів, належа ть
до
1. п остійн их
2. п ропор ційн их
3. п рогре сую чих
4. ре гре суючих
5. зм інни х
Ч асти на п ра цездат ного нас елен ня, що за своїми віковим и, фізи чни ми , ос віт німи даними відпо віда є п евн ій
сфе рі діяльнос ті, – це
1. т рудові рес урси
2. т рудові ви тра ти
3. т рудові резе рви
4. т рудовий п оте нціал
5. т рудовий ф акт ор

До промис лово-вир обни чого пе рсо на лу п ідприємс тва н е н але жать
1. п рацівн ики ос новн их, до пом іжних та обсл уговуюч их ви робн иц тв
2. п рацівн ики нача льних за кладів, щ о пе ре бува ю ть н а ба лансі підп риє мства
3. п рацівн ики науково- дос лід ни х п ід розділів підпри ємст ва
4. ке рівн ики відділів та с лужб підпр иєм ства
5. до пом іжн і робітни ки підприє мс тва

1

1

2

У скла ді перс она лу підпри ємс тва, відповідно до Кла си фікат ора п рофе сій 003:2010 , н е ви окре млюєт ьс я та ка
кат ег орія
1. ке рівн ики
2. п рофе с іон али
3. ф ахівц і
4. т рудові рес урси
5. ква ліф іковані робіт ники
Пра цівни ки п ідпри ємст ва, проф есійн і з авда ння яких п олягають у збіль ш ен ні на явн ого об сягу зна нь за рахунок
розробки но вих науково-п рикла дн их т еорій, н ових прое ктів, технолог ій та п рогра мних пр одуктів, згідн о з
Клас иф ікато ром про фе сій 003:2010, на лежа ть до кат егорії
1. ква ліф іковані робіт ники
2. вищі де ржавні служб овці
3. п рофе с іон али
4. ф ахівц і
5. т ехнічні службо вц і

4

3

Пра цівни ки підпр иємст ва, зайняті інже нерно-те хнічн им и, економічн им и, бухга лте рськи ми й ін ш ими видами
робіт , по в’яза ни ми з викорис танням відом их те орій, ме тодів, м етодик, норм ативів і па кетів програм, зг ід но з
Клас иф ікато ром про фе сій 003:2010, на лежа ть до кат егорії
1. ке рівн ики
2. ф ахівц і
3. п рофе с іон али
4. ква ліф іковані робіт ники
5. т ехнічні службо вц і

2

Пра цівни ки п ідпри ємс тва , щ о здійсню ють підгот овку й оформле ння до куме нтац ії, облік і контроль,
гос пода рс ьке обслуго вува ння й діловодс тво, згідно з Кла сифікатор ом проф есій 003:2010, на лежа ть до ка те горії
1. ке рівн ики
2. т ехнічні службо вц і
3. п рофе с іон али
4. ф ахівц і
5. ква ліф іковані робіт ники

Обл іковц і, кас ири , конт роле ри, секретарі, архівар іус и належа ть на п ідприєм стві до катег орії п ерс оналу
1. т ехнічні службо вц і
2. п рофе с іон али
3. ф ахівц і
4. ква ліф іковані робіт ники
5. н еква ліфікован і ро бітни ки

2

1
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Головний бухг алт ер, головний інже нер, головний ме ханік, головни й те хнолог, г оловний екон оміс т на лежа ть на
підп риє мс тві до ка те горії персоналу
1. п рофе с іон али
2. ке рівн ики
3. ф ахівц і
4. т ехнічні службо вц і
5. ква ліф іковані робіт ники
Ін жен ери , екон оміс ти , бухгалте ри, но рмувальн ики, а дм ін іст рат ори, ю рис конс уль ти , с оціо логи на лежа ть на
підп риє мс тві до ка те горії персоналу
1. ке рівн ики
2. ф ахівц і
3. т ехнічні службо вц і
4. ква ліф іковані робіт ники
5. п рацівн ики сфе ри по слуг

Р ух р обочої си ли на п ідпри ємст ві ха ракт ери зує
1. кое фіц ієнт плин нос ті
2. виробіток
3. ф ондо міс ткіст ь
4. т рудом істкість
5. м атеріа ломісткість

2

2

1

Перс она л підпри єм ст ва , бе зпо се ред ньо зайн ятий у проце сі ст ворення ма теріа льних ц інно ст ей, на лежи ть до
кат ег орії
1. ке рівн ики
2. п рофе с іон али
3. робітни ки
4. ф ахівц і
5. т ехнічні службо вц і
С укупніст ь с пеціальн их зна нь та п ра кт ичних навич ок, щ о ви зна ча ют ь ступінь підготовл ено сті п рац івника д о
виконан ня п рофес ійни х ф ункц ій відповідно ї складн ос ті, п озна чаю ть те рмін ом
1. ква ліф ікац ія
2. п рофе с ія
3. с пе ціа льн ість
4. с пе ціа лізац ія
5. га лузь знан ь
Про це с вибо ру людиною обґрунтування свог о сп особ у учас ті в тр уд овій діяльнос ті, сп онукання до акти вн ої
труд ово ї пове дінк и, ос нова не н а зад оволен ні ва жливи х д ля лю дин и пот реб, – це
1. п лануванн я праці
2. м оти ва ція пра ці
3. орг ан ізац ія пра ці
4. н ормування пра ці
5. контроль праці

Р іве нь ква ліфікації робітників ви зна чає ться за
1. ка тегоріями
2. п осада ми
3. розряда ми
4. с тупен ями
5. обс ягом виробленої продукції

3

1

2

3

Р озрізняю ть т акі види м оти вації
1. м атеріа льн а, не ма те ріальна , прес тижн а
2. м атеріа льн а, соц іальна , нор мативна
3. м атеріа льн а, трудова , с та тус на
4. м атеріа льн а, трудова , цін ніс на
5. м атеріа льн а, ціннісна, зм іст овна

3

Я кщо людина при викона н ні робот и п ере дусім кер уєт ьс я тим, що ця робот а за безп ечує їй п евне міс це у
соціаль н ій с тр уктурі орга ніза ції ( сус піль ст ва), ма є міс це
1. м атеріа льн а мо тива ція
2. н орма тивна мотива ція
3. ц інніс на м оти вація
4. с оціа льна (с та тусна ) мо тива ція
5. зм іст овна мотивація

У ма те ріально му ст им ул юва нні до праці мо жуть за ст осовувати сь
1. гр ошо ві ст имули
2. с оціа льні с тимули
3. м оральні с тим ули
4. т ворчі с ти мули
5. ц інніс ні орієн та ції

4

1

В зає модія пра цівни ка з н овою тр удовою с итуац ією , у проц есі якої п огоджую ть с я вим оги та очікува ння її
учас н иків, на зива єть с я
1. п рофе с ійна ор ієнт ац ія
2. п рофе с ійна акти віза ція
3. т рудова а дапта ція
4. п рофе с ійни й відбір
5. п рофе с ійне сам овизн аче ння

3
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Р езе рвом зни ження трудом істкості н а підприє мс тві ви ступа є
1. удосконале ння сист еми цін оутворенн я
2. за лучен ня інозе мн их інвести цій
3. удосконале ння технологічни х п роце с ів та орга нізац ії виро бництва
4. за лучен ня дода ткової робочої си ли
5. удосконале ння сист еми опод аткуванн я

3

Р ічни й ріве нь прод укт ивності п рац і виз на чаю ть
1. відношенн ям ви робленої за рік продукції до ф онду опла ти п ра ці
2. відношенн ям ви робленої за рік продукції до с ере дньорічн ої чи се льності пра цівни ків
3. відношенн ям ви робленої за рік продукції до кілько сті днів у році
4. відношенн я виробленої за рік п родукції до суми прибутку підп риємс тва
5. до бутком виробле ної за рік п родукції та ч исельнос ті умовн их працівни ків

2

За робітн а пла та – ц е
1. винаг орода , яку роб отода вец ь вип лачує п рац івнико ві за виконан у н им р оботу
2. п рожит ковий мінімум
3. ва ртіс на вел ичина м ежі мало забе зпе че нос ті
4. п рофс пілкова ви на города
5. де ржа вна допомога

1

М інім альна з ароб іт на п лат а – це
1. вит ра ти під приє мс тва н а виготовлен ня п родукц ії
2. с обівартіст ь виготовле ної п родукції
3. вс тановле ний д ержа вою розм ір за робітн ої пла ти, нижч е яко го не мо же проводити ся опла та праці п рац івника
4. ва ловий дохід підп риємс тва
5. ва ловий пр ибут ок п ідпри єм ст ва
В ідрядна ф орм а оплати прац і – ц е
1. ф орма опла ти п рац і, яка вс та новлюєт ься за кількіст ю вигот овлен ої продукц ії
2. ф орма опла ти п рац і за відп рацьо вани м час ом
3. ф орма опла ти п рац і за н евідп рац ьова ним час ом
4. оп лат а пра ці за відпр ац ьова ний н аднорм овий час
5. оп лат а пра ці за відпр ац ьова ний ч ас в шкідливих умова х
Поч ас ова фор ма оп лат и пра ці – ц е
1. ф орма опла ти за р озцінка ми на продукцію
2. ф орма опла ти п рац і, яка вс та новлюєт ься за відпрац ьо ва ни й час
3. а кордн а оплата пра ці
4. п реміальні виплати п ра цівни кам
5. за охочува льні т а компен саційні випла ти
Р озцін ка – це
1. ф онд оплат и пра ці пра цівни ків
2. ве личи на оп лат и за оди ницю виро блен ої п родукц ії
3. ве личи на за робітк у роб іт ни ка за день
4. вс тановле ний о кла д
5. т арифн а сіт ка
До не грош ових ме тодів мот ива ції ре зультати вної діяльност і п рацівн иків нале жа ть
1. гн учкий р обочи й гра фік пра ці
2. оп лат а на вчан ня
3. до пла та за с та ж
4. п ільго ва сп лат а комунальни х посл уг
5. п ремії
Згідн о з т еоріє ю ієрархії п отре б Мас лоу, до п ервин ни х потр еб люд ей н алежать
1. п отре би с ам ови ра женн я
2. ф ізіологічн і по тре би
3. п отре би в п овазі
4. с оціа льні п отре би
5. п отре би у визна нн і
В ідповідн о д о т еор ії ієрархії потреб Мас лоу, п отре би, не обхідні для ви живан ня люд ини, - це
1. ф ізіологічн і по тре би
2. п отре би с ам ови ра женн я
3. п отре би в п овазі
4. с оціа льні п отре би
5. п отре би у визна нн і
В кажіт ь груп и поділу пе рс оналу
1. ос новн ий та оборот ний персо нал
2. п остійн ий та змінн ий п ерсона л
3. п роми слово-виробн ичи й та н еп ромис лови й пе рсона л
4. ум овно-пос тійн ий т а змінни й пе рсон ал
5. ос новн ий та не осн овний пе рсон ал

3

1

2

2

1

2

1

3
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Пра цівни ки, безпос ере дньо за йнят і ви робн ицт вом п родукції ( на дан ням п ослуг), рем онт ом, пе рем іщенням
ван та жів, наг ляд ом за роботою промислови х агре га тів, на лаг оджен ням та обсл уг овуван ням устат куван ня, - ц е
1. ке рівн ики
2. ф ахівц і
3. робітни ки
4. п рофе с іон али
5. с лужбовці

В кажіт ь си ст ем у відрядної ф орм и оплати прац і, якої н е існує
1. п ряма відрядна
2. відрядн о-пр ем іа льна
3. відрядн о-пр огресивн а
4. за пос адовим окладо м
5. н епрям а відрядна

4

В кажіт ь ознаку, за якою ви тра ти вир обни цт ва поділяють н а пос тій ні та змінні
1. е коном ічни й характе р ви тра т
2. обс яг виробницт ва про дукції
3. об'єкт калькулю ва нн я витра т
4. ха ракт ер відне с енн я на об'єкт ка лькулюва ння витр ат
5. с уб'єкт ка льку люван ня витр ат

2

К олект ивн ий дог овір укла даєтьс я
1. м іж п ід приє мс твами
2. м іж п ід приє мс твом т а де ржавою
3. м іж комерц ійни ми ф ірма ми
4. м іж вла сни ком підп риє мства та труд овим коле кти вом
5. м іж кількома д ержа вами

4

В ип лати посад ови х окладів пра цівни кам підприєм ст ва нал ежа ть до
1. ф онду основно ї за робіт ної плати
2. ф онду прем іальни х виплат
3. ф онду заохочувальн их та ко мпенс аційних вип лат
4. виплат , що не н але жат ь до с кладу кош тів, які с прямовуютьс я на спо живання
5. ф онду с пе ціал ьн их випла т

1

Ч асти на праце зда тного нас еле нн я, яка володіє фізичними й ро зумови ми здібнос тям и і з нан нями, не обхідн им и
для здій сн ен ня корис ної діяльн ост і, - це
1. а ктивн е на селе ння
2. п ас ивне на селен ня
3. ін телектуальні рес урси
4. т рудові рес урси
5. виробничі рес ур си
Особи з високою проф есійн ою підготовкою, бе зпос ередн ьо зайняті уп равлінн ям виробничими п роце сам и та
підле гли ми п рац івника ми , - це
1. ке рівн ики
2. робітни ки
3. п рофе с іон али
4. ф ахівц і
5. с лужбовці

В иро біток одного п рац івника за рік визна чаю ть
1. відношенн ям ви робленої продукції д о ва ртос ті осн овних за соб ів
2. відношенн ям ви робленої за рік продукції до с ере дньорічн ої чи се льності пра цівни ків
3. відношенн ям ви робленої продукції д о кількост і д нів у роц і
4. відношенн ям ви робленої продукції д о за тр ат ча су
5. відношенн ям ви робленої продукції д о сер едн ьоріч ної ва рто сті обіго вих кош т ів

Про дукти вніст ь пра ці не може б ути
1. річною
2. де нною
3. с езонною
4. го динн ою
5. м ісячною

4

1

2

Пра цівни ки, які здійсн юю ть підготовку й оф орм лен ня докуме нт ів, викон уют ь а дмін іст рат ивно -гос пода рс ьку,
фін ан сову, с та ти ст ичн у, об ліко во- бухга лте рс ьку, ін ш і ф ункц ії обс луговува ння, - ц е
1. ке рівн ики
2. робітни ки
3. п рофе с іон али
4. с лужбовці
5. ф ахівц і

С піввідноше ння пра цівників за кате горіями ха ра ктеризує
1. с трукт уру персоналу під при ємс тва
2. с ередн ьооб ліко ву чи се льніст ь пе рсона лу
3. облікову чисе льніст ь пе рсона лу с таном на початок ро ку
4. облікову чисе льніст ь пе рсона лу с таном на кіне ць року
5. с ередн ій с та ж робот и пер сон алу підп риє мс тва

3

4

1

3
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Ч ас, відведени й на вир обни цтво од иниці прод укції ч и викона нн я визначе но ї роб оти, - це
1. н орма о бслуго вува ння
2. н орма ч ис ельності
3. н орма ч ас у
4. н орма ч ас у об слуговува ння
5. н орма керованості

3

К ількість о дин иць уст ат кування, виробничих площ тощо, які обслуговуютьс я од ним чи групо ю робітн иків, - ц е
1. н орма ч ис ельності
2. н орма ч ас у
3. н орма ч ас у об слуговува ння
4. н орма о бслуго вува ння
5. н орма керованості
К ількість п ра цівників, уста новле на для обслуговуванн я об'єкт а чи викон ан ня ви зна че ного обс ягу робіт, - ц е
1. н орма ч ас у
2. н орма ч ас у об слуговува ння
3. н орма о бслуго вува ння
4. н орма ч ис ельності
5. н орма керованості
Ч ас, п рот ягом якого бе зпос ер едньо здійс ню єть с я технологічн ий проц ес (зм іню єт ьс я ф орм а, розмір и, фізико хімічні власт ивост і д ет алі чи виробу), - ц е
1. до пом іжн ий ча с
2. ос новн ий ча с
3. п ідгот овчо -за ве рш ал ьн ий ча с
4. ча с обс луговування робочог о місц я
5. ча с для відп очи нку

Ч ас, який вст ан овлює ться для п ід три мки прац езда тності р обітн ика протягом зм іни, - це
1. ча с на відп очи нок
2. ос новн ий ча с
3. до пом іжн ий ча с
4. п ідгот овчо -за ве рш ал ьн ий ча с
5. ча с обс луговування робочог о місц я

4

4

2

1

В кажіт ь пока зник, який є оберне ни м до пока зника виробіт ку
1. п рибут ок
2. т рудом істкість
3. е фекти вніст ь пр аці
4. чи сельніст ь працівн иків
5. м атеріа ломісткість п родукції

2

Пра цівни ки, прийняті на робот у і вве де ні до ш тат у п ідпри ємст ва без обм еже нн я терм іну, - це
1. п остійн і пр ацівн ики
2. с езонні пра цівники
3. т имчас ові п рац івн ики
4. п рацівн ики об меже них р обіт
5. п рацівн ики об меже ного тер міну робо ти

1

Про це с пос туп ового пе рен ес ен ня ва ртос ті ос новни х засобів н а варт іст ь виробле ної пр одукції – ц е
1. п ервіс на вартіст ь ос новн их засобів
2. а морт изація о сн овн их за собів
3. за лиш кова вар тіст ь основних зас обів
4. с ередн ьорічна вар тість основни х зас обів
5. ва ртіс ть ре аліза ції знош е них ос новн их зас обів

2

Фон д робочого ча су, який д орівнює кількос ті кале нда рни х днів пла нового пе ріоду, - це
1. н оміна льни й фонд р обочого часу
2. ка лен дарний ф онд р обочого часу
3. е фекти вний фонд ро бочого часу
4. ре альн ий ф онд робочого час у
5. оп тима льн ий ф онд роб очого час у

2

Акт иви, які не ма ють м ат еріа ль ної форми, м ожуть бути іде нт иф ікова ні т а ви корис товують ся п ідпри єм ст во м
біль ше 1 року з ме тою отри ма ння екон омічн их вигод , – ц е
1. п редм ети праці
2. н емат еріа льні а кти ви
3. п рацівн ики під при єм ст ва
4. за соби пра ці
5. чи стий до хід п ідпри ємст ва
За соб и пра ці, вир ажені у ва ртіс ній ф ормі, які викорис товую ть с я у багат ьох виро бни чих ци клах, збе рігаючи пр и
цьом у н ат уральн у форму, – це
1. ос новн і за соби підпр иєм ства
2. н емат еріа льні а кти ви п ідпр иємст ва
3. ф інанс ові ресурси підп риємс тва
4. п редм ети праці виробниц тва
5. ін вест иційні ре сурс и вироб ництва

2

1
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В кажіт ь, які з зазна че них е лемен тів виробни цт ва належать до основних засобів підп риємс тва
1. будинки, с поруди, м аш ини
2. п остійн і пр ацівн ики підп ри ємства
3. п ат ен ти, ліцензії
4. н ас іння, п альне , до брива
5. с ирови на , мате ріали

1

В артість ос новни х виробн ичих ф онд ів у розра хунку на одного с ере дньорічн ого пра цівни ка – це
1. ре нтабе льність вир обни цтва
2. ф онд оплат и пра ці
3. ф ондо озброєність пр ац і
4. ф ондо відд ача
5. ф ондо міс ткіст ь

3

Обе рн ен ий по казн ик до показника ф ондовіддачі - це
1. ре нтабе льність вир обни цтва
2. ф ондо міс ткіст ь
3. ф онд оплат и пра ці
4. ф ондо озброєність пр ац і
5. т рудом істкість

2

К омп лекс орг аніз ацій но-гос пода рс ьких , фіна нс ово-е коном ічни х, пра вових та інших з аходів, с прямовани х на
реорганізацію п ід при ємс тва, що с при ят им е й ого фін ансовом у оздоровле нн ю, збільше нню об сягів ви пуску
конкуре нт ос пром ожної продукц ії, підви ще нн ю е фе ктивн ост і виробни цтва та за доволенн я вимог креди торів, - ц е
1. ре структури за ція п ід при ємст ва
2. виробнича дія льніст ь підприє мс тва
3. он овлення с тр уктури п ерсона лу
4. виплат а за робітної п лат и пр ацівн ика м
5. он овлення кадрового с кладу підп риє мства

1

В артість ва лової продукції у розр ахунку н а 1 грн. вартост і основн их ви робн ичи х фонд ів – це
1. ре нтабе льність вир обни цтва
2. ф ондо відд ача
3. ф ондо озброєність пр ац і
4. ф онд оплат и пра ці
5. п рибут ок п ідпр иєм ст ва

2

В кажіт ь види знос у ос новн их зас обів
1. ф акт ичний та фізи чний
2. ф ізичн ий т а моральний
3. м оральний та справе дливий
4. н ат уральни й та мора льний
5. ф ізичн ий т а сп раве дливи й

2

В кажіт ь, що означа є пе рвісна ва ртіс ть осн овних ф онд ів
1. ре нтабе льність вир обни цтва
2. ва ртіс ть об ігових ко шт ів під при ємства
3. ва ртіс ть п редме тів п рац і
4. ф акт ична варт ість ос новних фонд ів на мом ен т при дбан ня і взяття на об лік
5. а морт изацій ні відра хуван ня на п ідпри єм ст ві

4

В ідноше нн я вибул их з підп риє мс тва прац івн иків з неп оважних пр ичин (з ініціа ти ви пра цівн ика, че рез прогули,
пор уше нн я тр удової д исципліни т ощо) до се ред ньосп ис кової чисе льнос ті, - це
1. кое фіц ієнт оборот у перс она лу за при йом ом
2. кое фіц ієнт оборот у перс она лу за вибуттям
3. кое фіц ієнт плин нос ті пе рсо на лу
4. кое фіц ієнт з ага льного оборо ту пе рсон алу
5. кое фіц ієнт обов’язкового оборот у персон алу
В кажіт ь, як назива єт ьс я про міжок ча су від зароджен ня іде ї до с творе ння, пош ире ння та використ ання
нововве дення:
1. ди фузія ін нова ції
2. ін вест иція в ін новац ію
3. ін новац ійн а інвести ція
4. жи тт євий ц икл інно вації
5. ін новац ії

В кажіт ь, які пока зники нал ежа ть до п оказників за безпе чен ості осн овним и фонда ми
1. п рибут ок т а ре нтабе льніс ть
2. ф ондо озброєність т а фон доза безп еч ен ість
3. н орма п риб утку та чист ий д охід
4. ва ловий дохід т а рен та бельність
5. т рудом істкість і ма те ріа ломіс ткіст ь
При ст ос уванн я но вого робітника до зміс ту та ви мог п рац і, соціальн ої с фери - це
1. он овлення п ерс оналу
2. а да пта ція персоналу
3. м оти ва ція персоналу
4. с ти мулюва н ня п ерс она лу
5. оц іню ванн я пе рсона лу

3

4

2

2
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В кажіт ь, які з п ере ліче них вит рат н алежа ть до зм інни х ви трат, що за лежать від обсяг ів вироб ниц тва
1. оре нд на п лата
2. а морт изацій ні відра хуван ня
3. ва ртіс ть м ат еріа лів і на півфа брика тів
4. п лата за кре дит
5. п осадовий о кла д керівни ка п ідприємс тва

3

До витрат на збут включаю ть:
1. ви тра ти на пер едп рода жну п ідготовку, се рти фіка цію, вит ра ти н а ут рим ан ня осн овни х фон дів, що обс луговують
про цес збуту
2. ва ртіс ть с ирови ни і ма те ріалів, витрат и на дослідже нн я та вп ровадження у виробництво но во ї продукції
3. а морт изацій ні відра хуван ня на п овне відно вле ння основних фон дів
4. а морт изацій ні відра хуван ня на ча сткове відновле нн я ос новних фон дів
5. ва ртіс ть с ирови ни і ма те ріалів для вироб ництва т оварів

Найвища керівна п оса да , щ о іс нує н а конкре тн ому під при ємс тві, - ц е
1. н айви щ а точка кар’ єри
2. до вжи на ка р’є ри
3. п оказн ик рівня позиції
4. п оказн ик потен ційн ої м обільнос ті
5. п оказн ик планування кар’єри

1

1

Основні ф онди при за рахува нн і їх на ба ла нс підприємс тва о цінюют ься
1. за відп овід ною вартістю
2. за повною поча тковою ва ртіс тю
3. за зали шковою вартістю
4. за зміш ано ю вартіст ю
5. за оновле ною вартіс тю

2

В икорист ання осн овних виробни чих фо ндів ха ра ктеризую ть пока зники
1. ре нтабе льність
2. ф ондо відд ача , ф ондоміст кіс ть
3. п родуктивність прац і ро бітни ків
4. кое фіц ієнт плин нос ті пе рсо на лу
5. п рибут ок

2

Р озмір обс яг у валової п родукції, що при падає на 1 гри вню ос новни х ви робн ичи х фондів, - це
1. ф ондо відд ача
2. е не ргоозбро єніс ть праці
3. ре нтабе льність вир обни цтва
4. кое фіц ієнт мат еріа ломіс ткос ті
5. м атеріа ловідда ча

1

За соб и пра ці, які ба га тора зово беруть участь у виробн ич ому пр оце сі бе з зміни на тура ль ної ф орми і п ерено сять
част ина ми с вою вартість н а новос творе ний прод укт п о мірі з носу, - це
1. ос новн і ф онди
2. оборотні ф онди
3. обігові кош ти
4. ін телектуальні рес урси
5. м атеріа льн і ре с урси

В тра та зас обам и вироб ниц тва їх те хнічн о-експ луат ац ійних влас ти во ст ей – це
1. м оральне знош е ння зас обів п ра ці
2. ф ізичн е зноше ння ос новних з ас обів виробни цтва
3. ліквіда ційн а вартіст ь зас обів ви робн ицтва
4. а морт изація о сн овн их ф ондів
5. п ервіс на вартіст ь ос новн их фон дів

1

2

Екон омічн у е фекти вніст ь викор иста ння осн овни х фонд ів ха ракт ери зує
1. т рива ліст ь одн ого о бороту в днях, кое фіц іє нт оборотн ості
2. ф ондо відд ача , ф ондоміст кіс ть продукції, норма п рибут ку
3. п родуктивність прац і
4. м атеріа ломісткість
5. м атеріа ловідда ча

2

В ідноше нн я се ре дньорічної вар тос ті осн овних ф ондів до ва рто сті вало во ї продукції - це
1. п рибут ок
2. ф ондо міс ткіст ь
3. ф ондо озброєність пр ац і робіт ни ків
4. кое фіц ієнт з мінност і
5. м атеріа ловідда ча

2

Трудо міс ткіст ь, щ о визнача єтьс я витрат ами п рац і кер івн иків, фахівців, те хнічн их ви кона вців на вигот овлення
оди ниц і кожн ого вироб у, - це
1. т рудом істкість технологічна
2. т рудом істкість обслуговува ння
3. т рудом істкість упра влін ня
4. т рудом істкість продукц ії повна
5. т рудом істкість виробнича

3
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В ідноше нн я варт ос ті ва лової п родукції до се редньорічної варт ості о сн овних фондів це –
1. п рибут ок
2. ф ондо відд ача
3. ф ондо озброєність пр ац і робіт ни ків
4. кое фіц ієнт з мінност і
5. м атеріа ловідда ча

2

Фон доозброє ність п оказує
1. ва ртіс ть ос новн их ви робничи х фондів з розра хунку на 100 га сільс ького сподарс ьких угідь
2. обс яг осн овних і оборот них ф ондів, щ о припа дає н а 1 грн за тра т
3. ва ртіс ть ос новн их фондів, щ о припад ає н а 1 грн валової продукц ії
4. ва ртіс ть ос новн их ви робничи х фондів з розра хунку на одног о с ередн ьор ічного пра цівника
5. ва ртіс ть ос новн их ви робничи х фондів на 1 грн доходів

4

Трудо міс ткіст ь, щ о ви зна чає ть ся вит ратам и праці доп оміжних робітників, що за йн ят і об слуго вува нням
виробниц тва , на вигото вле ння оди ниці кожного виро бу, - це
1. т рудом істкість технологічна
2. т рудом істкість обслуговува ння
3. т рудом істкість упра влін ня
4. т рудом істкість продукц ії повна
5. т рудом істкість виробнича

Трудо міс ткіст ь, що відобра жає всі ви тра ти п раці н а ви гот овлен ня од ини ці кожного ви робу, - ц е
1. т рудом істкість продукц ії повна
2. т рудом істкість технологічна
3. т рудом істкість обслуговува ння
4. т рудом істкість упра влін ня
5. т рудом істкість виробнича

2

1

М етод вимірюва ння вироб ітку, щ о пе редбачає ви ко рис танн я обсягу виробле но ї продукції у на тураль ни х
вим ір ника х, - це
1. ва ртіс ний м ет од
2. н ат уральни й ме тод
3. т рудовий м етод
4. ум овно-нат ура льн ий мет од
5. виробничий м ет од
М етод ви мірю ва нн я виробітку, щ о пе ре дбачає ви корис та ння обсягу виробле ної пр одукції у грошо ви х
вим ір ника х, - це
1. ва ртіс ний м ет од
2. н ат уральни й ме тод
3. т рудовий м етод
4. ум овно-нат ура льн ий мет од
5. виробничий м ет од

Функц ія м оти вів, яка м обілізує пра цівни ка при н еобхід нос ті здійс не нн я зна чущ ої для ньог о діяльності, - ц е
1. орієнт уюча функц ія
2. зм іст оутворююча функція
3. оп осе ре дкован а фун кція
4. м обілізуюча функція
5. с ти мулююча функція
В іє ра рхії п отре б А. Ма сл оу п отр еби у за хис ті від фізичних та ін ших не безпе к з боку н авколишн ього
сере довища і впевне но ст і у том у, щ о фізіологічн і потреби буд уть задоволь няти ся у майбутнь ому, нале жа ть д о
1. ф ізіологічн их потреб
2. с оціа льних пот реб
3. п отре б в бе зпе ці і впевне нос ті у м ай бутн ьому
4. п отре б в по ва зі
5. п отре б са мовир аже ння

У мод елі МакК леллан да–А ткінс она бажа ння впли ват и на ін ши х ха ракте ризує
1. п отре бу в успіху
2. п отре бу в нале жнос ті
3. п отре бу у вла ді
4. ф ізіологічн у п отре бу
5. п отре бу са мови раже нн я

2

1

4

3

3

За робітн а пла та є джере лом відтвор ення робочої сил и і за собом залуче нн я людей до п ра ці, - у цьому поляга є її
1. ре гулю юча фун кція
2. с ти мулююча функція
3. с оціа льна ф ункція
4. відтво рюва льн а фун кція
5. м оти вуюча функція
М ожливи й при бут ок п ідпри ємст ва ви зна чає
1. плановий прибуток, яки й до сягаєть с я п ри п овном у викори ст ан ні н аявних рес урсів, но рма ти вн ій собіварт ос ті
про дукції, за пла нова ни х обсягах ре аліза ції
2. ф акт ичний прибут ок підприємст ва
3. п лановий дохід від діяльно ст і під приє мс тва
4. чи стий до хід від діяльн ості п ідприємс тва
5. обс яг приб утку, до ст ат ній для фінанс уван ня

4

1
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Функц ія за робітної пла ти, яка відігра є виріш аль н у ро ль пр и вст ано вле н ні залежнос ті рівня заробітно ї п лат и від
кількос ті, якос ті і ре зульта тів п ра ці, - ц е
1. ре гулю юча фун кція
2. с ти мулююча функція
3. с оціа льна ф ункція
4. відтво рюва льн а фун кція
5. м оти вуюча функція
В кажіт ь, за якої си стем и оп лат и пра ці ро зцінка встан овлюється н е на кожну опе рац ію о крем о, а н а ве сь обс яг
робот и
1. колекти вн ої си сте м и оплати прац і
2. а кордн ої с исте ми оп лат и пра ці
3. п огоди нно -пре міа ль ної сист еми опла ти п рац і
4. відрядн о-пр ем іа ль ної си стем и оплати прац і
5. відрядн о-пр огресивн ої с исте ми оп лат и пра ці
В кажіт ь, за якою сист емою о плати праці виробіток робітни ка в ме жах н орм и оплачуєть ся за звича йними
відрядним и розц інкам и, а дода ткови й ви робіток – за п ід ви щен ими відр ядн ими розцінкам и
1. за погодинн о-п рем іальною си ст ем ою опла ти п раці
2. за акордн ою с истем ою оплат и пра ці
3. за відрядн о-прогре си вної с ис те ми оплати прац і
4. за відрядн о-преміаль ною сис темо ю опла ти п раці
5. за прямою відрядн ою си стем ою оплат и праці
В ало вий прибуто к характери зує
1. п рибут ок від звича йної т а на дзвич ай ної діяль ност і до опода ткування
2. ва лову ви ручку від ре аліза ції, з менш ен у на п ода тки , що входять до складу ціни, та соб іва ртіс ть ре алізован ої
про дукції
3. п рибут ок від звича йної д іяль нос ті до опо дат куванн я
4. п рибут ок від звича йної д іяль нос ті бе з оп одаткуван ня
5. п рибут ок від на дзвичайн ої діяльност і до оподаткуван ня
С ума грош ових кош тів (гр ошо ви х один иц ь) , яку отри мую ть пра цівники за виконанн я визначе но го обс ягу робіт
відповідно до кількост і т а яко ст і вит рач еної ним и пра ці, а також підс умкови х ре зульта тів пра ці, – це
1. н оміна льна за робіт на п лата
2. п реміальні виплати
3. н адбавки до заробітної п лат и
4. до пла ти до за робітн ої п лат и
5. винаг орода за о собливі умови пра ці

В кажіт ь ос новну умову оде ржа ння підп риємс твом пе вної суми при бутку
1. п еревищен ня ва лових доход ів на д ва ловим и витрат ам и
2. он овлення о сно вних за собів виробниц тва
3. м одер нізац ія обла днанн я підпри ємст ва
4. впрова дже ння при скор еної а морт иза ції
5. он овлення с клад у п рац івників

Р озмір оп лат и прац і, який визна чаєт ься т ар иф ним и с та вка ми, відрядн им и розц інка ми, по садовим и окладам и, –
це
1. м атеріа льн е за охоче ння за досяг нення підприємст вом вис оких кінце вих результ а тів ро боти
2. ос новн а заробітна плата прац івн ика
3. н адбавки до заробітної п лат и пра цівни ка
4. до пла ти до за робітн ої п лат и пра цівни ка
5. п реміальні виплати п ра цівни ку

У ре зульт аті зн ош ення осно вних виробничи х зас обів втрач ається їх
1. п ервіс на вартіст ь
2. с пожи вна вартість
3. корисн а вартіст ь
4. оп тима льн а варт іст ь
5. ра ціон альна ва ртіс ть
Ч асти на вартос ті основних ф онд ів, щ е н е пе ре не се на н а виробле ну продукцію, по слуги, - це
1. п овна вар тість основних фон дів
2. оп тима льн а варт іст ь ос новни х фондів
3. за лиш кова вар тіст ь основних фон дів
4. ра ціон альна ва ртіс ть осн овних ф ондів
5. е фекти вна вар тіст ь основни х фон дів

2

3

2

3

1

Грош овий ви раз кілько сті то ва рів і послуг, які може пр идба ти п ра цівни к за н омін альну за робітну п лат у, – це
1. ва ловий дохід підп риємс тва
2. ре альн а заробітна плата
3. п рибут ок п ідпр иєм ст ва
4. с ередн ьорічна вар тість основни х фон дів підприємс тва
5. с ередн ьорічний за лишок оборот них кошт ів підприє мс тва

В артість відтворе нн я ос новних ф он дів у суча с них ум овах виробниц тва визн ачає
1. п овна вар тість основних фон дів
2. відновл ювана варт ість ос новних ф он дів
3. оп тима льн а варт іст ь ос новни х фондів
4. ра ціон альна ва ртіс ть осн овних ф ондів
5. е фекти вна вар тіст ь основни х фон дів

2

2

2

1

1

3
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С піввідноше ння різни х груп ос новни х ф онд ів у їх ній загальній ва ртос ті – це
1. с трукт ура обіго вих кошт ів
2. виробнича с труктур а осн овни х ф ондів
3. с трукт ура ф іна нсо ви х р есурсів підприємс тва
4. с трукт ура інве ст ицій підпр иємст ва
5. с трукт ура людського ка піта лу підпр иємст ва

2

С ума зас обів ч и вартіс ть будь-яких а кти вів, яку підп риємс тво очікує оде ржа ти від реа ліза ції ( ліквідац ії) об'єкта
основни х за с обів п іс ля за кінче ння те рм іну його використ ання, - ц е
1. п овна вар тість основних фон дів п ідприєм ства
2. оп тима льн а варт іст ь ос новни х фондів під приє мства
3. ліквіда ційн а вартіст ь ос новни х ф ондів під приє мс тва
4. ра ціон аль на ва ртіс ть осн овних ф ондів підп риє мс тва
5. е фекти вна вар тіст ь основни х фон дів п ідприєм ства

В кажіт ь, які ресурс и ви робн ицт ва ха ракт ери зуют ься п ервіс ною , за лиш ковою та ліквідацій ною ва ртіс тю
1. оборотні за соб и
2. оборотні ф онди
3. ф онди обігу
4. ос новн і за соби
5. обігові кош ти
Ори гінальні п озна чення, які відрізняють т овари (послуг и) одних това ровироб ників від ін ш их, доп ома га ючи
іден тифікува ти т овар (послуг у) та й ого това ровиробника на ри нку, – ц е
1. комп’ю те рн а прог рама
2. т оварн ий зн ак
3. винахід
4. корисн а модель
5. п роми слови й зразо к

К оеф іціє нт зн осу ос новних з ас обів визн ач аю ть з а відн ошен ням
1. с уми зн осу ос новни х фон дів до їх се ре дньорічної варт ості
2. п ервіс ної ва рто сті ос новних з ас обів до ф онду оплат и праці
3. с уми ос но вних фо ндів н а кіне ць р оку до вартос ті вибулих
4. за ново введени х ос новн их фо ндів за рік до вар тос ті на кіне ць р оку
5. різниці ос новни х ф ондів на кінец ь року до варт ост і прибулих

3

4

2

1

К оеф іціє нт виб уття осн овни х за с обів визн ач ають за віднош ен ням
1. ва ртос ті вибули х о сновн их за собів до їх с уми н а поча то к року
2. п ервіс ної ва рто сті ос новних з ас обів до ф онду оплат и праці
3. с уми ос но вних фо ндів н а кіне ць р оку до вартос ті вибулих
4. за ново введени х ос новн их фо ндів за рік до вар тос ті на кіне ць р оку
5. різниці ос новни х ф ондів на кінец ь року до варт ост і прибулих

1

Уча сн ики відп овід ають за всі борги ф ірми п овніс тю ус ім своїм май ном н ез алежно від ве личи ни вн ес ен ого паю,
- це хара кте ристи ка
1. т овари ства з об ме жено ю від повідаль н істю
2. п овного то варис тва
3. а кціон ерн ого това риства
4. коопер ати ву
5. за крит ого това рис тва

В кажіт ь, які ресурс и ви робн ицт ва ха ракт ери зуют ься ф ізичн им т а моральни м знос ом
1. ос новн і за соби
2. оборотні за соб и
3. виробничі засо би
4. ф онди обігу
5. обігові кош ти

2

1

Люд ина чи комерц ійна ус танова, яка вкладає грош і та /або ін ші а ктиви з м етою їхньо го збер еження та
при множення, – це
1. ін вест ор
2. ріє лтор
3. м арке толо г
4. ф інанс ист
5. бухгалт ер

Ч асти на оборотних зас обів п ідприєм ств, що обслуговують проц ес виробницт ва, – ц е
1. ф онди обігу
2. за соби пра ці
3. п редм ети праці
4. н емат еріа льні р есур си
5. п рацівн ики під при єм ст ва

1

1

Період часу, пр отягом якого виріб або парт ія виробів проходить усі ст адії ви робн ичог о п роце с у і
пере творюєть ся на г отови й до р еа лізац ії про дукт, називає ться
1. ка лен дарний р ік
2. ф інанс овий рік
3. виробничий ( операц ійн ий) цикл
4. п ода тковий період
5. ка лен дарний п лан

3
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Основними показни ка ми о борот нос ті та е фе ктивн ості викорис танн я оборотн их активів є
1. рівень рент абельнос ті та норма прибутку
2. ва лова прод укц ія т а при буто к під приє мс тва
3. кое фіц ієнт оборот ності оборотних а кт ивів та с ере дня трива ліст ь од ного оборо ту
4. ф ондо міс ткіст ь та фондовіддача
5. річний економ ічни й еф ект

3

С тале позначе ння ( на зва) підп риємс тва (фірми, компа нії, о б'єднан ня, о рган ізац ії тощ о) або ф ізич ної ос оби, від
іме ні яки х зд ійсн юєть ся вироб нича , науково- дослід на , комерційна та інші види діяльност і, - це
1. корисн а модель
2. комп’ю те рн а прог рама
3. ба за да ни х
4. ф ірмова н азва
5. ба за зн ань
В ида ний пате нтни м від омс твом докуме нт, який нада є ос обі або орган ізації виклю чне право на використ ання
зазна чен ого в па те нт і т ехн ічног о ви ріше нн я, - це
1. корисн а модель
2. ліц ен зійна угода
3. п ат ен т
4. колекти вн ий до говір
5. п осадова інстр укц ія
Договір, згідно з яким вла сн ик вин аход у, пр оми слового зра зка , корисно ї м оделі т ощ о (ліцензіар) пере дає ін шій
стороні ( ліце нзіа ту) ліц ен зію на ви кори станн я в певних межах своїх п рав на па тенти , н оу-ха у, т оварн і зна ки тощо,
- це
1. ліц ен зійна угода
2. ліц ен зійна моде ль
3. ліц ен зійни й па тент
4. колекти вн ий до говір
5. п осадова інстр укц ія

3

1

С ировина , допоміжні ма те ріали, пок уп ні на півфа бри кати, пали во, та ра , запас ні части ни для рем онт у
уст ат кування , ш видкозн ошувані малоцін ні п редме ти , а та кож інші п ре дмети , викори ст овува ні в пр оце сі
виробниц тва , - це
1. го това продукція н а скла ді підп риємс тва
2. виробничі запа си п ідпри ємст ва
3. н апівф абрика ти влас но го ви гот овленн я
4. н езаверше не виробництво
5. вит ра ти м ай бутніх періодів

2

Триваліс ть одного обор оту оборотни х а ктивів пока зує
1. п роміжок часу від вклада ння ін ве стиц ій до отрима ння дохо дів
2. п роміжок часу, необхід ний д ля виро бництва п евн ого виду про дукції
3. с кільки дн ів с та новить п еріод м іж по ставкам и това рно- ма те ріальни х цінн ост ей
4. за скільки д нів оборотні акти ви зд ійс нюют ь один кругообіг
5. с кільки дн ів с та новить п еріод м іж виробництвом і збут ом

4

До фондів об іг у н е на лежа ть
1. розрахунки з де біто рам и
2. с ирови на т а ма теріали
3. гр ошо ві кошти т а їх еквіваленти
4. вкладен ня в цін ні папер и
5. гр ошо ві кошти в ін оземній ва лют і

2

Обо ротн і а кти ви п оділяют ь на
1. н ормовані та н енормова ні
2. м атеріа льн і та нема теріальні
3. а ктивн і та паси вні
4. одини чні та групові
5. п ерви нні та вт орин ні

1

До складу оборот ни х ф онди підпри єм ст ва не входять
1. с ирови на
2. за соби виробн ицтва, що ба га тора зово беруть участ ь в п роце сії вироб ниц тва
3. ос новн і т а допо міжні ма теріали
4. купова ні на півф абр икат и
5. за пасн і ча ст ин и для ре монту

2

С укупніст ь кошт ів підприємс тва , що ава нсую тьс я на створе ння о боротн их фондів та ф ондів о бігу і
забезпече нн я їх не пер ервн ого кругообігу, - це
1. ка піта льні вкла денн я
2. оборотні кошти
3. ін телектуальни й кап іта л
4. ос новн і ф онди
5. лю дс ький капіт ал

У ст руктурі оборотних кошт ів виділ яють
1. п редм ети праці і з ас оби пра ці
2. с ирови ну та м ат еріа ли
3. н езаверше не виробництво т а на півфа бри кати
4. оборотні ф онди і ф онди обіг у
5. вит ра ти м ай бутніх періодів та н ем ат еріа льні а кти ви

4

2

4
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В иго товле на кінце ва п родукція, яка пройшла ви проб уванн я і при йманн я, п овн іст ю укомпле ктова на відповідн о
до договорів із за мовн икам и і відп овід ає технічним умова м і вим огам, - ц е
1. го това продукція п ідпри ємст ва
2. виробничі запа си п ідпри ємст ва
3. н апівф абрика ти влас но го ви гот овленн я
4. н езаверше не виробництво
5. вит ра ти м ай бутніх періодів
Про дукція (роб оти ), яка не прой шла ус іх пе редб ачени х те хноло гічним проце сом ст адій , а та кож вироби, які не
укомплектовані чи н е пройшли вип робуван ня і т ехн іч ного п рийм а ння, - ц е
1. го това продукція п ідпри ємст ва
2. виробничі запа си п ідпри ємст ва
3. н езаверше не виробництво
4. н апівф абрика ти влас но го ви гот овленн я
5. вит ра ти м ай бутніх періодів

При чиною нерівнос ті доход ів не є
1. різниця у р івн і заробіт ної пла ти
2. різниця у р івн і кваліфікації
3. за безпе чен іст ь країн и си ровиною
4. володін ня вла сн іст ю
5. різниця у д освіді

1

3

3

М ета п ід приємниц ької діяльнос ті п олягає у
1. н алагодже нні зовн іш ньое кономічни х з в’ язків
2. от рим анні при бутку
3. п ідвищ ен ні рівн я жи ття насе лення
4. п окращ енні еко логії
5. н ауковому прогре сі

2

Екон омічн і за грози для підп риє мства за д жере лом вин икне нн я поділяю ть на
1. т рива лі та коротко часні
2. внутрішні та зовніш ні
3. ле гальн і т а не легальні
4. ф орма льні та н еформальні
5. вит ра ти м ай бутніх періодів та короткострокові

2

Това рна п родукція – це
1. за пла нова ний обсяг про дукції
2. го това до ре алізації виробле на пр одукція
3. с ума ва лової т а ре алізованої продукц ії
4. п родукція незавер ше но го ви робни цт ва
5. п родукція майбутнього вироб ниц тва

2

Обс яг реа лізованої продукції – це
1. вироблена вало ва продукція
2. обс яг продукц ії на скла дах п ідпри ємс тва
3. обс яг продукц ії, що відванта жуєт ься п окупцям
4. п родукція, за яку на дійш ли кош ти н а розр ахун кови й ра хунок
5. п родукція майбутнього вироб ниц тва

4

В ідсо ткове від нош ення гр ошо ви х н адхо джен ь від реа ліза ції певного виду продукції до сум и вс іх грошо ви х
надходже нь озна чає
1. с трукт уру това рної продукц ії
2. с трукт уру осн овни х фондів
3. с трукт уру виробничих ви тра т
4. с трукт уру капіт альн их вк ладе нь
5. с трукт уру виробничого ф онд у

В кажіт ь, який із ф акторів зумовлює виб ір ка на лу з буту
1. с трукт ура орг ан ів влади
2. с трукт ура с пожива чів
3. ха ракт ер виробництва
4. ц іна ре аліза ції продукц ії
5. с трукт ура управлінн я п ід при ємст вом

1

4

М етою ви зна чення ва лової п родукції у ва ртіс ній ф орм і є
1. оц інка потреб споживач ів
2. виз на чення потреб тра нс порт ног о за бе зпе чен ня
3. виз на чення показн иків с кла дських пр иміщ ень
4. виз на чення фондовід дачі ос новни х ф онд ів
5. оц інка розм ірів мат еріа льних збит ків

4

Това рна п родукція – це:
1. п родукція, що корис тує тьс я поп ит ом у с по жи вачів
2. обс яг товар ів та пос луг, запла нованих до виго товле ння
3. сумар на вартіст ь т овар ів р осли нн ицт ва, т вари нни цтва та допом іжни х га лузей за мін усо м плат ежів до бюджет у
та за кред ит
4. кількіст ь продукції в на тура льном у ви гляді, призна че на до реалізації
5. с ума рна ва ртіс ть товар ів не заве ршен ого ви робницт ва

4
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В ідноше нн я обсяг у товарн ої продукц ії до обс ягу вал ової п родукції – ц е
1. рівень рент абельнос ті
2. рівень т оварності
3. ф ондо озброєність
4. ф ондо відд ача
5. ф ондо міс ткіст ь

2

У світ ово му господарст ві п ере важа є
1. с фера п ослуг
2. с фера виро бни цтва
3. будівн ицтво
4. т рансп орт
5. м еди ци на

1

С им птома ми ба нкрутст ва не вва жає ться
1. вт рат а клієнтів
2. зн иже ння при бутко вос ті виробництва
3. зн иже ння рин кових цін н а прод укцію
4. п рип иненн я по точн их плате жів і сист емат ичн е пор уше ння т ерм інів п ога шенн я зобов’ яза нь
5. вт рат а покупців

3

При хован е ба нкрут ство під при єм ст ва характе ризується
1. п риховуван ням ча ст ин и при бутків
2. ва жкіс тю зовнішнього розпізнава ння погірше ння економіч ного с та ну підприємст ва
3. звільне нням ча с тин и пра цівників
4. зм енше нн ям обсягу про дажу про дукції
5. зроста нням собіва ртос ті ви робн ицтва

2

М ехан ізм бан крутс тва і ліквідації підприє мс тва в Україні регулюється За коном У кра їни
1. Пр о д ержа вну с лужб у
2. Пр о м ісцеве с ам овр ядува нн я
3. Пр о г осподарські т овари ст ва
4. Пр о відновлен ня п латосп ром ожності боржни ка аб о ви знання йог о б анкр утом
5. Пр о зо внішньо екон омічн у діяльніст ь

4

С від омо непра вдиве оголошен ня п ро не платос пром ожність підпри ємст ва для одержанн я від креди торів
відст рочки пл ат ежів а бо сп ис ан ня ч астини борг ів на зива єт ьс я
1. ре альн е бан крутство
2. ф інанс ове бан крутс тво
3. ф ікти вн е ба нкрутст во
4. а бсолютне банкрут ст во
5. ум овне ба нкрут ство

За ю ридичними п ідстава ми розрізняють такі види ліквідац ії підприє мс тва
1. роз подільча і поче ргова
2. до бровільн а і п рим усова
3. н алежна і нена лежн а
4. п овна т а час тко ва
5. ле гальн а та не лега льна
Назвіть ви моги , які за довольняютьс я в пе рш у че ргу при р еа лізації майн а підп риє мс тва-ба нкрута
1. с плата заборг овано сті за оре нду землі та м ай на
2. вимоги кре дит орів, не забе зпечен і за с таво ю
3. с плата вн ес ків до ре гіона льн ого бюджет у
4. виплат а вихідн ої допом оги звільненим п ра цівника м
5. виплат а бор гів за комуна льн ими пла те жам и
У ра зі пр одажу ма йна ба нкрут а договір купівлі-п рода жу укла да єт ьс я м іж
1. п окупцем т а сп оживачем
2. п окупцем т а ліквіда цій ною коміс ією
3. орг ан ами вл ади та покуп це м
4. п ідпри ємст вом -ба нкрут ом т а орга на ми вла ди
5. п ідпри ємст вом -ба нкрут ом т а прокура т ур ою
М етою діяльності дом ашнього господарс тва є
1. ін новац ійн ий розви ток екон оміки
2. с творе ння нови х за с обів виро бниц тва
3. п роцвітанн я де ржави
4. за доволення пот реб чле нів сім'ї
5. п ідвищ ен ня за робіт ної плати
Р еструкт уриза ція підпр иєм ства стос овно упра влін ня його п ас ивам и на зива єт ьс я
1. е коном ічною
2. уп равлінс ькою
3. с трате гічно ю
4. ф інанс ово ю
5. с оціа льною

3

2

4

2

4

4

Страница 20 из 36

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

233

За лежно від ма сш т абу виріш ення проблем ре с труктур иза ція м оже бут и
1. ча стковою і ко мпле ксн ою
2. а ктивн ою і па си вн ою
3. п еріоди чно ю і с уцільною
4. ба ланс ово ю і п озаб ала нс ово ю
5. п озит ивною і н ега ти вною

1

Опера тивна ре структур иза ція н е пе ре дбач ає
1. ди верс ифікації виро бниц тва
2. с короче ння обс ягів основни х фондів шляхом реалізац ії за йвого обла дна ння
3. зроста ння вели чини за боргованос ті
4. п рип иненн я інве ст уван ня
5. п рип иненн я вир обни цт ва

1

В изн ачте перш ий е тап про це су рес тр укт ури зації
1. виз на чення цілей
2. розробка бізнес -пла ну ре ст руктуризац ії
3. ус від омле ння не обхідн ості зм ін
4. коригуван ня д ій
5. контроль дій

3

В изн ану гос пода рс ьки м с удом не здатніс ть бор жника відновити пла тоспроможніс ть і задовольнит и ви моги
кред ито рів не іна кше , як че ре з процедуру ліквіда ції, п озн ача ють т ерм іном
1. ба нкрут ст во
2. ліц ен зува нн я
3. ф ран ча йзин г
4. ін жиніринг
5. а морт изація

С уб’є ктом бан крутс тва може бути
1. ю риди чна особ а, яка не с пром ожна с воєча сно задовольнити вим оги кре ди торів
2. ф ізичн а осо ба, неспр оможна ви кона ти свої г рошові зобов’ язанн я
3. ю риди чна особ а, н ес проможна вчас но сп латити податки
4. боржник, не спр оможніст ь якого виконати свої гр ошові зобов’яза нн я вст ановл ен а гос пода рськи м судом
5. ю риди чна особ а, яка не с пром ожна п овніс тю виплат ит и под атк и та збори
В кажіт ь, хто ма є право визнати під приє мс тво ба нкрут ом
1. кре дит ори
2. го спо дарс ький с уд
3. контра генти
4. п рацівн ики під при єм ст ва
5. де ржа ва

2

При вс та новле нні урядом ц іни ни жче рівнова жної для деяких това рів п овсякден ног о п опи ту відбудеться
1. п еревиробн иц тво прод укції
2. зн иже ння поп ит у і збільшен ня п ропоз иції
3. зн иже ння поп ит у
4. зб ільш ення поп иту і зниже нн я пр опозиції
5. конкуренція

Гото ва до реа лізац ії про дукція н але жит ь до
1. ос новн их фон дів
2. виробних за па сів
3. н езаверше ного виро бниц тва
4. ф ондів обігу
5. вт орин них фондів
Триваліс ть обороту оборотних фон дів – це
1. с ередн ьорічна с ум а обор оту
2. відношенн я кількост і ка лен дарних дн ів у році до коеф іцієн та о борот нос ті оборотн их ф ондів
3. відношенн я сере дньорічн ої вартос ті оборотни х фондів до варт ості о сно вн их фондів
4. відношенн я суми обороту до коеф іцієнта о боротнос ті
5. різниця сум и оборо ту та кое фіц ієнта обор отн ості

4

2

Оплат а пра ці за кінцеви м результ ат ом ма є на зву
1. п огоди нна
2. відрядн а
3. бр ига дна
4. п реміальна
5. колекти вн а

Грош і – ц е
1. ва ртіс ть т овару, ви раже на у вит ра та х е не ргії
2. ва ртіс ть т овару, ви раже на у вит ра та х прац і
3. за гальн ий е квіва лен т товару
4. ва ртіс ть т овару, ви раже на у вит ра та х с ирови ни
5. ва ртіс ть т овару, ви раже на у вит ра та х пали вно-мас тильних м ат еріалів

1

4

3

4

2
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В ідноше нн я кількос ті кале н дарн их днів у році до коеф іцієн та оборотн ості об оротних фо ндів – це
1. т рива ліст ь одн ого о бороту
2. кое фіц ієнт з аван та женості
3. кое фіц ієнт вибутт я
4. кое фіц ієнт з рост ан ня
5. кое фіц ієнт е фекти внос ті

1

Нор ма тив оборот ни х за с обів ха ракт еризує
1. м ініма льну ве личин у обо ротн их зас обів, дост атню для функ ціонува ння виро бни цтва
2. с ередн ьорічний об сяг ви робн ичог о с пожи ванн я
3. обс яг спожито го у кожн ому ква рт алі рес урсу
4. с ередн ьод обовий обс яг реа лізац ії про дукції
5. с ередн ьорічну с обівартість виробни цт ва п родукц ії

1

М ате ріаломіст кіс ть ва лової продукц ії розраховує ться шляхом
1. відношенн я вар тос ті виготовлено ї п родукції до ма теріальни х за т рат вир обни цтва
2. відношенн я мат еріа льн их за тра т виробництва до варт ості ви робленої продукц ії
3. відношенн я мат еріа льн их за тра т до ва рто сті ос новних ф он дів
4. відношенн я мат еріа льн их за тра т виробництва до варт ості д одат кових фо ндів
5. відношенн я собіварт ост і вир обни цт ва до матер іальни х затра т

2

В ідноше нн я ма те ріальн их затрат ви робн ицт ва до варт ост і виро блен ої п родукції це
1. ф ондо озброєність
2. м атеріа ломісткість
3. кое фіц ієнт обертан ня
4. ф ондо міс ткіст ь
5. ф ондо відд ача

2

В ідноше нн я варт ос ті ви робленої продукц ії до мат еріа льн их зат рат виробницт ва це
1. м атеріа ловідда ча
2. ф ондо озброєність
3. кое фіц ієнт обертан ня
4. ф ондо міс ткіст ь
5. ф ондо відд ача

1

Тверджен ня про т е, що уча сник, яки й від повідає за зобов'язан нями тіль ки в межа х свого внес ку і може продати
свій пай інш ому власн ику, ст осує ться
1. зм іша ного ( кома нди тного) т овари ст ва
2. п ублічног о акціон ерного това рис тва
3. п овного то варис тва
4. т овари ства з об ме жено ю від повідаль н істю
5. п рива тного акціон ерного товарис тва

В кажіт ь, які пока зники хара кте ризую ть рівен ь викори стан ня м атеріа льних ре сурс ів
1. м атеріа ломісткість п родукції, м ат ер іа ловідда ча
2. п итома ва га на клад них вит рат у с обіварт ості п родукц ії
3. а морт изація б удіве ль
4. ва ртіс ть оф існ ого обла днанн я
5. ф ондо відд ача , ф ондоміст кіс ть
К оеф іціє нт м ат еріа ловіддачі визн ача ют ь відно ше нням
1. м атеріа льн их витрат до реальної п родукції
2. м атеріа льн их витрат до зага льн ої продукції
3. ва лової продукції до ма теріальни х ви тра т
4. н оміна льної продукц ії до м ат еріа льних вит рат
5. м атеріа льн их витрат до с укупної продукції
В кажіт ь, яка оз нака лежить в осн ові п оділу о сновн их ф ондів на акти вн у і па с ивну ча стин и
1. п ас порт на п родукт ивніс ть
2. рівень дохід нос ті
3. с тупін ь спрацьован ості
4. ха ракт ер участ і у вироб нич их процес ах
5. с пе ци фіка вир обни цтва
Безробітт я, пов'яза не зі спа дом в економіці, н ази вається
1. ц иклічне
2. ча сткове
3. п овне
4. с езонне
5. п еріоди чне
В кажіт ь, які з н ижчена веде них е лем ентів оборот ни х кошт ів підприє мс тва не нормуют ьс я
1. видат ки ма йбут ніх періодів
2. за лиш ки гот ової п родукц ії на скла ді
3. гр ошо ві кошти на розра хунковом у ра хунку
4. н езаверше не виробництво
5. вит ра ти корот кост рокові

4

1

3

4

1

3
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В нут рішній ус трій п ідпр иєм ст ва, яки й ха ракт ери зуєт ьс я с кла дом під розділів, сис темою їх взаєм одій,
взає моза лежн ос ті, під порядкуванням та упра вління, визна чає ться як
1. с трукт ура підприє мс тва
2. с трукт ура виро бни чих фондів
3. с трукт ура управлінн я
4. комунікац ійна структур а
5. го спо дарс ька ст руктура

Пос е редн ик, який купує то ва р (а кцію) з а свої грош і, а пот ім продає їх за за ви щен ою ціно ю, н азиває ться
1. брокер
2. ди лер
3. ін вест иційний конс ульта нт
4. е мітент
5. а кціон ер
Швид кіс ть оборот у обігових кош тів п ідприєм ства хара кте риз ує
1. кое фіц ієнт оборот ності
2. кое фіц ієнт з аван та ження
3. т рива ліст ь одн ого о бороту
4. ре нтабе льність обіг ових кош тів
5. кое фіц ієнт е фекти внос ті

2

Наслід ко м інф ляц ії може бути
1. зб ільш ення довгос трокових інве ст иц ій
2. зн иже ння відсот ка по кре дит ах
3. зроста ння цін н а більшіс ть това рів
4. зроста ння якост і жи ття
5. зроста ння т ривало ст і жит тя

3

В ит рат и підп риємс тва – це
1. с укупн і вит рат и живої та ур ече вленої прац і н а виробництво пе вного вид у продукції
2. с пожи ті в п роце сі виробн иц тва пр одукції (товарів, робіт , по слуг) ви робн ичі фон ди підприє мс тва
3. с укупн ість пот очни х ви трат , вира жен их у грош овій формі
4. с укупн ість ма йбут ніх вит рат , вир аже них у грошовій формі
5. с укупн ість пот очни х ви трат , вира жен их у нат урал ьній фор мі

1

Под ат кова си ст ем а рег лам ен туєт ься
1. вка зівками Пр езиден та
2. п рий няти ми В ер ховною ра дою за кона ми
3. ріше ннями ур яд у
4. м ісце вими наказами
5. ріше ннями суду

2

В кажіт ь, у яких фо рма х можуть здійс ню вати сь витрат и
1. у натуральній
2. у варт існій
3. у варт існій та н атуральній
4. у грош овій
5. у негрошовій

3

В изн ачте, якої е коном ічної мети прагне сусп ільс тво, якщ о воно на мага єтьс я мін імізуват и витрат и і
максимізуват и відда чу від обм еже них виробничих ре сурс ів
1. за безпе чен ня е коно мічного зрост ання
2. дос ягне нн я по вн ої за йн ят ос ті
3. дос ягне нн я еко ном іч ної ефективнос ті
4. п ідтри манн я ст абіль ного рівн я цін
5. зроста ння якост і жи ття

В нут рішньога лузева кон куренція п ризвод ить до
1. виникн ен ня еф ект у заміщен ня
2. п ереливу капіт а лу м іж різн им и фірм ами га луз і
3. вс тановле ння єдиної рин кової ц ін и на ста ндарт изовану прод укцію
4. п ідвищ ен ня галузе вої н орми приб утку
5. зм енше нн я га лузе во ї но рми п рибутку

2

3

До фондів об іг у н е на лежа ть
1. за паси готової продукц ії
2. с ирови на і ма те ріали
3. кошт и на ра хунках в ба нку
4. гр оші в ка сі
5. т овари відванта жен і, але не оплач ен і

Укра їна є чле ном та кої міжн аро дної екон омічної орган ізації як
1. Є С
2. О ПЕК
3. М ВФ
4. Є ЕП
5. О НД

1

3

3

3
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Граничні витра ти – це
1. с обівартіст ь ре алізованої підпри ємст вом про дукц ії
2. різниця між чис ти м доходо м від реалізації продукц ії т а її с обівартіст ю
3. вит ра ти, які пот рібні для ви кона ння упра влінс ьки х фун кцій
4. вит ра ти, які не обхідні для ви робн иц тва щ е одн ієї д одат кової о диниці про дукції
5. с ума ін вес тиц ійних та п ото чних вит ра т
Повн а со біва рт ість один иці продукції – ц е
1. вит ра ти, пов’яза ні з ви робни цтво м та ре а лізац ією один иці п родукції
2. вит ра ти, пов’яза ні з ви робни цтво м одиниц і пр одукції
3. за гальн а сума витрат н а реаліза цію п родукції
4. вит ра ти, пов’яза ні з ор ганіз аціє ю та упра влін ням виро бни чим п роце сом
5. різниця між інвести цій ни ми та поточними вит рата ми виро бниц тва
В кажіт ь, в яких одиниц ях вимірюється собіва ртіс ть п родукції
1. н ат уральни х
2. ва гових
3. с трукт урни х
4. гр ошо вих
5. н оміна льни х
В изн ачте, яка з на ведених нижч е озна к є хара кте рною для корпорац ій
1. використа ння на йм аної п рац і
2. н евеликий р озмір
3. с плата дивіден дів
4. п рофе с ійне уп равлін ня
5. видача паїв
Надлишок то ва рів н а ринку ви ни кне піс ля введен ня ур яд ом
1. ф іксова ної мінімальної ціни
2. збо рів за м итн е оф ормле нн я това рів
3. п ода тку н а пр ибут ок
4. обме же нь виробника м
5. ім порт них квот
Про це с виведе ння м ай на п ід приє мс тв де ржавного се кт ора з власнос ті де ржави на зива єт ьс я
1. колонізац ія
2. н аціона лізація
3. е кспропріа ція
4. п рива тиза ція
5. ре структури за ція
До на кладн их вит рат н а виробництво продукції відносять
1. ва ртіс ть с ирови ни і ма те ріалів
2. ва ртіс ть п ально го
3. ва ртіс ть за пча с тин
4. вит ра ти на упра вл іння та обслуго вува нн я виро бни цтва і збут п родукції
5. ва ртіс ть е лект роенер гії
Те хно логічна с обівартість п родукції вклю ча є витр ат и
1. п ов’язані з виробн иц твом п родукції відповідно до техно логічно го проц ес у
2. н а при дба ння канце ляр ських това рів
3. н а упра вління виробниц твом
4. н а опла ту прац і пр ац івн иків фіна нсового відділу п ідпри єм ст ва
5. н а випл ат у прем ій
В иро бнич а со біва ртіс ть продукц ії включ ає в себе вит рати
1. н а кан целяр ське при лад дя
2. за гальн овиробн ичі і техн ологічн і ви трати
3. н а збут пр одукції
4. за гальн огос пода рс ькі ви тра ти
5. м айбутні витра ти
В изн ачте, які відрахува ння відш кодовуют ь зн ош уванн я ос новн их фондів п ри вироб ництві продук ції
1. м атеріа льн і ви трати
2. вит ра ти на реа лізац ію продукції
3. а морт изацій ні відра хуван ня
4. за робітна плата ви робн ичого перс он алу
5. м айбутні витра ти
До соб іва ртос ті ре алізован ої продукц ії не вхо дят ь
1. вит ра ти на сировин у
2. вит ра ти, пов’яза ні з ре ал іза цією про дукції
3. вит ра ти на не заверш ен е будівниц тво невироб ничи х при міщ ень
4. вит ра ти на еле ктрое нергію
5. вит ра ти на ма те ріали

4
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В изн ачте, які витр ати не входять до собівартості прод укції
1. а дмін істрат ивні витр ат и
2. вит ра ти на збут
3. н ес та чі та втра ти від пс уван ня ц інно ст ей , штра фи , пені
4. за гальн огос пода рс ькі ви тра ти
5. вит ра ти на сировин у

3

Това риство, всі учасни ки якого за ймаю ться спільною підп риє мн иц ькою діяльн іст ю і не сут ь повну соліда рн у
відповіда льн ість за зоб ов’язан ня п ідпри ємст ва вс ім своїм май ном , ма є на зву
1. т овари ство з додатковою відп овід альніс тю
2. т овари ство з обмеже ною відповідаль ніст ю
3. а кціон ерн е това рис тво
4. т овари ство з повною відповідальн іст ю
5. т овари ство з ча стко вою відп овідаль ніс тю
С укупніст ь фо рм взаєм овіднос ин, зв’язків між окре мим и суб ’єкт ами гос пода рюва ння, вза ємодія м іж яким и
забезпечує м ожливіс ть для по купців купити, а для п рода вців п рода ти т овари, ма є на зву
1. біржа пра ці
2. ф ондо вий рин ок
3. ри нок това рів
4. конкуренція
5. ри нок ноу- хау

Пос тій ні витра ти п ри виро бницт ві продукції – це
1. вит ра ти, які здійсню ют ьс я н еза ле жн о від кількост і вир облен ої п родукц ії, обсягу викон ан их робіт
2. вит ра ти м ай бутніх періодів
3. вит ра ти на будівни цтво с оціа льн их закла дів
4. вит ра ти на утри ма ння пе рсо налу
5. вит ра ти на оновле нн я па рку а втом обілів

1

В ід обсягу виробн ицтва продукції не за ле жат ь
1. с ума рні витрат и
2. ча сткові вит ра ти
3. п остійн і вит рат и
4. вит ра ти на пла нуван ня
5. зм інні вит рати

3

на с оціа льні п отре би об чис лює ться
залежно від вели чини осн овної зар плати
залежно від вели чини пре мії
залежно від вели чини отри мани х бо нус ів
залежно від транс пор тних витра т
залежно від вели чини допла т

1

В иро бнич а со біва ртіс ть та повн а собіварт іст ь виробництва пр одукції від різняют ься н аявністю в ост ан ній
1. вит ра т на ре алізацію продукц ії
2. за лиш ків витра т ма йбут ніх пе ріодів і ма йб ут ніх пла тежів
3. за лиш ків н еви ко рис тани х м ат еріа лів
4. вит ра т на корп ора тивн і заходи
5. вит ра т на с тажува н ня п рацівн иків
К алькуляція п родукції – це
1. обчис лення вит рат на ре а ліз ацію продукц ії
2. обчис лення собівар тос ті продукц ії за окр емими с та тт ям и витрат
3. обчис лення ва ртос ті жит лово-ком уна льн их по слуг
4. обчис лення ва ртос ті утри ма ння не вироб ничих при міщ ень
5. вит ра ти на від рядже нн я керівного складу пра цівни ків п ідприємс тва
Зн ош ува нн я ос новних засобів п ідпри єм ст ва буває
1. хім ічне
2. ф ізичн е
3. е не рге тич не
4. е коном ічне
5. с оціа льне
В кажіт ь за яким п оказн иком можна н ай повніш е оц іни ти рівен ь жи ття в кра їні
1. п рибут ок п ідпр иєм ст ва
2. т рудом істкість один иці продукції
3. ре альн ий дохід на душу нас еленн я
4. с обівартіст ь про дукції
5. відсоткова с та вка за кредит

3

1

Основні витрат и – це
1. вит ра ти, пов’яза ні з безпосе редн ім виробн иц твом п родукції
2. вит ра ти на проїзд оф існ их працівників
3. вит ра ти на утри ма ння легкового автот ра нс порт у
4. вит ра ти на проведен ня розважа льних захо дів
5. вит ра ти на пла нуван ня

В ели чин а відрахува нь
1. у вст ан овлених норм ах
2. у вст ан овлених норм ах
3. у вст ан овлених норм ах
4. у вст ан овлених норм ах
5. у вст ан овлених норм ах

4
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До ма теріальни х ви тра т не н але жит ь
1. оп лат а пра ці
2. п ридб ання с ирови ни
3. п ридб ання ком пле ктую чих вироб ів
4. п рибут ок п ідпр иєм ст ва
5. п ридб ання с поруд

1

Під мо дерн ізац ією основн их зас обів підприєм ст ва розумію ть
1. п оточн ий ре мо нт діючих ма ш ин, що забе зпе чує їх безпе ре бійн у ро боту
2. конст рукти вне вдос кона лен ня діючи х маш ин, що підви щує т ехн ічни й рівен ь і покра щує е коно мічні пока зни ки
3. он овлення с клад у п рац івників за про фесій но- кваліфіка ційн им р івн ем
4. оп тимізацію обс луговува ння робочи х місц ь
5. он овлення п арк у ле гкового транс пор ту
На промис лових підприємс твах виділяю ть т аку групу персоналу
1. ф ункц іона льн ий п ерсона л
2. розрахунковий перс она л
3. п она днормовий перс он ал
4. п роми слово-виробн ичи й пе рсона л
5. п рофе с ійни й пе рсон ал
Тип екон омічн ої с исте ми визнач ається
1. т рансп ортн им и комуніка ціями
2. ф орма ми власн ості і сп особами упра вління
3. кількіст ю насе лення кр аїни
4. за паса ми кори сн их копа лин
5. розміром країн и
В ит рат и на з бут – ц е
1. вит ра ти, пов'язані з пла нува нням та вироб ниц твом продукції
2. вит ра ти на тару, упа ковку, т ран сп орт, рекламу та д ослідже ння ринку
3. вит ра ти на виробн иц тво дода ткової продукції
4. вит ра ти на від рядже нн я прац івн иків
5. вит ра ти на утри ма ння робочо ї с или
В кажіт ь, яка с обівартіст ь не ви знача єтьс я
1. ін дивідуа льна
2. виробнича
3. п овна
4. ф інанс ова
5. с ередн ьорічна
Натур альне г оспода рст во є характерн им
1. для тра диц ійн ого сус пільст ва (с успільства з а грар ним укла дом )
2. для со ціаліс ти чног о сусп ільс тва
3. для кап іта лісти чно го сус пільства
4. для індус тріальної епохи
5. для пос тін дуст ріальної е похи
Ознакою пла нової екон омічної с ис те ми не є
1. де ржа вна влас ність н а за соб и ви робн ицт ва
2. ц ентра лізован е упра вління екон омікою
3. вільне ціноутво рен ня
4. н ормовани й розпод іл
5. де ржа вна влас ність н а пр едм ети виробниц тва
Ознакою рин ко во ї е кономіки є
1. вільне ціноутво рен ня
2. роз поділ праці за с та ттю та віком
3. п рямий держа вний кон троль на д ціна ми
4. ц ентра лізован е пла нува ння
5. п рямий продукт ообмін
Дода ткова за робіт на п лата – це
1. винаг орода за п ра цю за н еос новн им м ісце м роботи
2. винаг орода за п ра цю п онад вста новле ні норм и та ос обливі умо ви п ра ці
3. оп лат а пра ці за вип равле нн я бра ку
4. винаг орода за о сно вну п рацю
5. винаг орода за н еква ліфікован у працю
Зміша на е коно мічна си стема ви ник ла
1. у первісному суспільст ві
2. у період фе ода лізму
3. в соц іаліс тичному с усп ільст ві
4. у ХХ с толіт ті в розвинен их кра їн ах
5. у ХVI II сто літ ті в країна х А фри ки
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Екон омічн а роль д ержа ви в умо вах ринко ви х відн оси н по ляга є
1. в отри манн і м аксима льно можли вого при бутку
2. в пом 'якш ен ні негат ивн их на слідків дії ри нкового м еха нізм у
3. у зба гаченн і вла дної еліт и
4. у пос иленн і кон тро лю на д суспільст во м
5. у пос иленн і свого авторитет у на міжна родній аре ні

2

Про ріве нь економ іки ко жної країн и судять
1. за кількіст ю ф абри к і заводів
2. за запа с ами міне ральної сировин и
3. за ви робни цтвом продукт ів харчуван ня
4. за ва ловим внут ріш нім п родуктом
5. за рівн ем розви тку інфраструкт ури

4

Нововве дення в га лузі т ехн іки, т ехн ології, о рган ізац ії пр аці, упра вління, а та ко ж у інш и х с фера х н аукової та
соціаль н ої діяль ності, засн ован е на викорис танн і дос ягне нь н а уки і пе редового дос віду, позн ача єт ьс я т ерм іном
1. ін вест иція
2. а морт изація
3. ін новац ія
4. ін телектуальни й кап іта л
5. ліц ен зія

Про дукти вніст ь пра ці – це
1. ш видкість виконанн я робот и
2. якіст ь виро блен ої п родукції
3. кількіст ь продукції в оди ниц ю ча су
4. рівень роз витку те хнолог ії
5. вит ра ти на прод укц ію

3

Пла та за використ ання землі на зива єт ьс я
1. п ідпри ємницьки й дохід
2. ц іна зе млі
3. ре нта
4. п рибут ок
5. лізинг

3

С амостійн а, с исте мати чна , на вла сн ий риз ик д іяль ніс ть з вироб ництва п родукції, викона ння робіт, над ання
пос луг з метою от рим ання приб утку визнача єт ьс я за конод авст вом Укра їни як
1. п ідпри ємст во
2. виробництво
3. п ідпри ємництво
4. го спо дарн ицтво
5. колекти візм

С обіварт істю називаєт ьс я
1. гр ошо вий вира з сукупн их ма теріа льн их і т рудових вит рат підпр иєм ства на ви робницт во од ини ці прод укції
2. за тра ти на с ировин у
3. за тра ти жи вої п рац і на один ицю про дукції
4. ва ртіс ть п родукту, ст вореного не обхідною пр ацею
5. якіст ь про дукту, с творен ого пра це ю
Основним показн иком е фе ктивн ості виробн ицтва на конкре тному підпр иєм стві є
1. н аявніс ть п ідсоб ного гос пода рс тва
2. за робітна плата керівни ків
3. ве личи на п одат ків, які відраховую тьс я де ржаві
4. п рибут ок
5. с обівартіст ь

3

1

4

С туп інь е фекти внос ті ви користа ння вла сн их рес урсів підп риє мс тва показує
1. п рибут ок
2. ре нтабе льність
3. ди віден ди
4. бухгалт ерс ький облік
5. с обівартіст ь

2

Нада ння п рава на ви робн ицтво і збут про дукції ( надан ня послуг), а та кож практично ї д опом оги в с праві
орга ніза ції бізне су – це
1. ф ран ча йзин г
2. лізинг
3. іп оте ка
4. кре дит
5. с трахуван ня

На спільно му володінн і зе млею засн ова на економіка
1. т ради ційна
2. п ланова
3. ри нкова
4. зм іша на
5. компле ксн а

3

1

1
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В клад енн я гр ошо ви х ко шт ів у цінн і п ап ери – це
1. ф інанс ові інве ст иц ії
2. ре альн і інве ст иції
3. ва лові інве стиц ії
4. чи сті ін ве с тиц ії
5. с укупн і інве ст иції

1

Підп риємн иць ка діяль ність , сп рямована н а ін вес туван ня влас ни х чи за луче них фін ан сови х коштів, яка поляга є
в н аданн і лізи нго давце м у виключ не корист уван ня н а визн аче ний строк лізинг ооде ржувачу майн а, на зиває ться
1. уп равління
2. ін новац ійн ий проце с
3. виробництво
4. лізинг
5. т оргівля

У про цес і виробни цтва між людьми скла даю ться відносин и
1. ділові
2. до вірчі
3. робочі
4. виробничі
5. с оціа льні

4

Обе ріт ь не пра вильне т лума чення пон ят тя «акц ія»:
1. є однією з ф орм заро бітної п лат и
2. являє собою свідоц тво про влас ність н а визн ачену част ку с татут ного ка піта лу акц іоне рног о т овари ства
3. н адає влас никові пр аво на участ ь в упра влінні това рис твом
4. н адає влас никові пр аво на ча стин у п рибутку това риства у випадку його р озподілу
5. є одини це ю кап іта лу, пе редан ого акц іоне рам и у ко рис туван ня акціо нер ному т оварист ву.
Р ізновид ом зміша ної ф орм и вла с нос ті не є вла сн іс ть
1. а кціон ерн ого това риства
2. с пільного п ідприєм ства
3. коопер ати ву
4. ф ерм ер а
5. комерц ійно го товар иства

2

У рин ковій економіці пр одукт праці називається
1. п рост им п родукто м
2. до дат ково ю вартіст ю
3. т оваром
4. виробом
5. ва ловою вартіст ю

3

Про це с обґрун тува нн я, за твердже ння т а пе рег ляду цін і т ар иф ів, ви зна чен ня їх рівн я, с піввідно шенн я та
структур и познача єт ьс я п онятт ям
1. ін новац ійн ий проце с
2. с ти мулюва н ня
3. м оти вува нн я
4. ц іноутвор ен ня
5. ін вест уван ня

В кажіт ь фо рми оп лати пра ці
1. обліково- вимірювальна
2. роз подільча т а стим улююча
3. п очас ова та відр ядн а
4. ре гулю ва льна т а ма рке тингова
5. контролюю ча
Абс олютн а еф ект ивніс ть кап іт альн их вкладе нь характе риз уєтьс я пока зником
1. обс ягу ва лової п родукц ії в розра хунку на одиницю зем ельної площі
2. н орми прибут ку
3. відношенн я прирос ту прибут ку до с уми ка піта льни х вкладен ь, яка зумовила цей при ріст
4. п риве деним и ви тра тами
5. с обівартіст ю

1

4

С ере дня ціна реалізації од иниці прод укції ви зна чається як
1. відношенн я кількост і ре алізова ної про дукції д о вир учки від ре а лізац ії ціє ї п родукції
2. відношенн я вируч ки від ре аліза ції продукц ії до кількост і р еа лізо ва но ї про дукції
3. відношенн я вируч ки від ре аліза ції продукц ії до кількост і ви робленої прод укц ії
4. с ередн ьоа рифме ти чна ве личи на п оточ ни х цін реа лізац ії пр одукції
5. с ума ве личи н поточних цін реалізації продукц ії

В кажіт ь ос новні еле ме нти ціни
1. вит ра ти на виробн иц тво та збут п родукц ії
2. с обівартіст ь та приб уток
3. п рибут ок т а по дат ок на дод ан у вартіс ть
4. с обівартіст ь та торгіве льна на дба вка
5. п ода ток на дод ану вартіс ть

4

4

2

3

3

Страница 28 из 36

314

315

316

317

319

320

321

322

323

325

326

До пе редумов вини кнен ня грош е й не нале жить
1. п ерехід від на т уральног о господа рст ва до ви робн ицтва това рів т а обмін у ними
2. п анува ння н ат урального госп ода рст ва
3. п оява м ай нової не залежнос ті гос под арюючих суб’ єкт ів – вла сників, які виробляют ь то ва рн у пр одукцію
4. н еобхід ніст ь до трим ання еквівале нт ності при обм іні шл яхом ви міру варт ост і товару
5. роз ви ток ринкових відносин
При перевище нні грошової ма си над то ва рн ою на стає
1. де прес ія
2. с та гна ція
3. ін фляція
4. де гра да ція
5. ре структури за ція
При ін фляції де фіци т то ва рів ви ника є, якщо
1. зб ільш уєт ьс я за робіт на плат а
2. де ржа ва підтр имує виробни ків
3. де ржа ва регулю є цін и
4. де ржа ва не втр учає ться в ри нкові відн оси ни
5. де ржа ва збільш ує п одат ки
Цінні пап ери можн а при дба ти н а рин ку
1. ф інанс ово му
2. ф ондо вому
3. за собів виробництва
4. т оварів і по слуг
5. ц інни х рес урсів
За с тупен ем впливу держа ви на ф орм ува ння цін ви діляют ь та кі їх види
1. внутрішні, зовн ішн і
2. н едержавн і, де ржавні
3. п ропор ційн і, прог рес ивні, регрес ивні
4. вільні (дого вірн і), ре гульован і, фікс ован і
5. е кспортні, імп ортн і, тра нзи тн і
Ціна викон ує такі ф ункції
1. ф ункц іона льн о-трудову та с оціа льно- трудову
2. с ти мулюючу, регулюва льну, обліково- ви мірю вальну т а розподільчу
3. е коном ічну, с оц іальну та екологічну
4. ін теграційн у т а диф е рен ційн у
5. а да пта цій ну та кон тролюючу
В изн ачте, яка ц іна вико рис товуєт ься при обчи сле нні г рош ових на дходже нь п ідприєм ства
1. п рейскура нтна
2. п ільго ва
3. ре аліза цій на
4. п ланова
5. ф іксова на
В изн ачте, що розум іют ь під цін ою т овару
1. гр ошо вий вира з ва ртос ті това ру
2. гр ошо ва ф орм а зат рат праці, не обхідн ої д ля вироб ництва п родукції
3. гр ошо вий вира з ви трат виробниц тва
4. виробнича с обіварт ість плю с чис тий дохід
5. гр ошо вий вира з за тр аче них п ослуг
В кажіт ь скла дову ціни
1. ре нтабе льність вир обни цтва
2. гр ани чні витрат и
3. с обівартіст ь про дукції
4. п ода ток з п рибутку
5. с укупн ий дохід
Ціна для за купівлі прод укц ії або на дання кр едиту під заст аву на зиваєтьс я
1. за ставн ою
2. кошто рис ною
3. п орівняльн ою
4. роз дрібною
5. п озиковою
В кажіт ь, які ціни ви ко ристовую ться при обчис лен ні обсягу вало во ї пр одукції
1. до говірні
2. п рейскура нтні
3. п орівняльн і
4. за купівельні
5. т оргівельні

2

3

3
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Не іс нує т акої фу нкції ціни
1. роз подільчої
2. с ти муляцій ної
3. ре гулю ва льної
4. п ануючої
5. контролюю чої
Ефект ивніс ть викорис та нн я ос новн их фон дів підприєм ст ва хара кте ризує ться показни ком
1. ф ондо відд ачі
2. п опи ту на п родукц ію
3. ча стки рин ку
4. конкурентоспро можност і
5. т рудом істко ст і
В кажіт ь, у чом у п олягає розподільча функція цін и
1. роз поділі і пере розподілі валовог о д оходу між галузям и
2. роз поділі і пере розподілі ос новни х фондів на підп риє мс тві
3. зроста нні п рива бливос ті рин ку
4. ре гулю ва нн і р озвитку інфра структури
5. ре гулю ва нн і ч ас у н а роботу
Оптові ціни – це ціни
1. за яким и підприємс тва ре алізую ть свою п родукцію велики ми п артіями
2. за яким и підприємс тва ре алізую ть продукц ію малими парт іями
3. за яким и підприємс тва ре алізую ть продукц ію насе ленню
4. ф ондо вого ринку
5. ри нку пра ці
Ціни, за якими купу ються т овари ве ликим и па ртіями , нази вают ься
1. роз дрібни ми
2. комісійним и
3. п орівняльн ими
4. гур товими
5. п артійн ими
В изн ачте, до якої ціни н е входи ть т оргова н ац інка
1. за купівельна ціна
2. оп това ціна під при ємств
3. роз дрібна ц іна
4. до говірна ц іна
5. п артійн а ціна
Р оздрібн і ц ін и – це
1. ц іни, за яки ми н ас еленн я куп ує това ри в роздрібній торгівлі
2. ц іни, за яки ми п ідприєм ства реа лізуют ь пр одукцію
3. ц іни, за яки ми т овари купуют ься з одн оча сною вип лат ою грош е й
4. ц іни на опт овому ринку
5. ц іни на фіна нс овом у ри нку
В ерхня м ежа т рива лос ті робочого ча су для н орм альни х ум ов п рац і с та нови ть
1. 1980 го дин на рік
2. 24 год ини н а ти жде нь
3. 36 год ин на тижде нь
4. 40 год ин на тижде нь
5. 48 год ин на тижде нь
За с пособом ф ікса ції існує т аки й вид цін як
1. п артне рські
2. т рансф ерні
3. комерц ійні
4. за ставн і
5. ф ондо ві
Ціле сп рямова на, доцільна діяльність – ц е:
1. кре ат ивніс ть
2. ре нтабе льність
3. т ворчість
4. п раця
5. с та жування
Обе ріт ь правильну відповідь
1. п онятт я «дохід » і «при буток» іде нтичні
2. п онятт я «дохід » шир ше від поняття «прибут ок»
3. п онятт я «п рибут ок» ши рше від п онят тя «дохід»
4. п онятт я «дохід » і «при буток» є с иноніма ми
5. п онятт я «дохід » і «при буток» н е вживаю ться у рин ковій е коно міці
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В кажіт ь, як визна ча єт ьс я пр ибут ок від реа лізації п родукції
1. виручка від підпри ємниц ької діяльнос ті, с коригована на роз мір пода тків з обороту
2. до хід від операц ійн ої діяльності за мін усом а дмін істрат ивни х ви тра т
3. п рибут ок від ф інан сової, ін вести ційн ої т а інш ої діяльн ост і
4. виручка від ре а ліз ації прод укції за мінус ом по вної с обівартості виробниц тва та реалізації п родукції
5. до хід від звича йної діяльнос ті за мін ус ом с укупних вит рат

4

Ш ка ла ква ліфіка ційн их розрядів і та ри фн их коефіц ієнт ів, за допом огою яких виявляє ться б езп осе ре дня
залежніс ть розміру за робітної п лат и, – ц е:
1. т арифн а ст авка
2. с хема поса дових оклад ів
3. т арифн а сіт ка
4. комунікац ійна сітка
5. уп равлінс ь ка решіт ка
В кажіт ь, що означа є валови й при буток
1. це різниця між чи ст им доходом від реа лізац ії продукції (т ова рів, робіт, послуг) та со біварт істю ре алізованої
про дукції
2. ц е при буток, що н адхо дить у розпор ядже ння підприєм ства після сп лати пода тку на прибуток
3. ц е заг альна сума доходів від ре аліза ції продукц ії ( товар ів, р обіт, послуг ) підп риє мства
4. ц е чис тий при буто к за м інус ом суми под ат ку н а прибуток
5. ц е добуток пос тійн их вит рат та прибутку

При буток, що н ад ходит ь у розпорядженн я під при ємс тва п ісля сплат и пода тку на при буток, - це
1. ба ланс ови й при буто к
2. ва ловий пр ибут ок
3. ф інанс овий пр ибут ок
4. чи стий прибут ок
5. м аржи нальн ий п риб уток

1

4

Ч ис тий п рибуток підп риємс тва роз поділяєт ьс я н а
1. кла си фікова ний і не клас ифікован ий
2. ф ормуванн я ф онду нагромад же нн я т а фон ду сп ожива ння
3. п ридб ання цін них па пер ів інших під приємств та ви пла ту пре мій прац івника м підп риє мства
4. ф ормуванн я ф онду соціальн ої доп ом оги та м ат еріа льного за охочення
5. ба ланс ови й і ва ловий

2

Опера цій ний при буток підп риє мства ро зр аховує ться як
1. ба ланс ови й при буто к, скор игова ний на рівен ь інф ляції
2. ба ланс ови й при буто к, скор игова ний на різницю ін ших опе ра ційн их доход ів та о пе рац ійни х ви тра т
3. різниця між чис ти м при бутком т а інш ими вит рат ам и
4. різниця між інш им и дохода ми т а вит рат ам и на ви робни цт во продукції
5. п ридб ання цін них па пер ів інших під приємств та ви пла ту пре мій прац івника м підп риє мства

2

К лас ичний ринок ха ракт ери зуєт ься
1. п лановим веден ням гос пода рства
2. роз поділом за т рудовою норм ою
3. с амост ійніс тю товар овиробн иків
4. де ржа вним ре гулю ва нням ринкових відн ос ин
5. ре гулю ва нн ям рин ко ви х відн ос ин за крити ми т оварис твами

3

В кажіт ь ф орму річн ої звіт ності, в якій розкр иває ть ся інф орма ція для о цінки еф екти внос ті веде нн я опе рац ійно ї,
звича йн ої та інш ої діяльно сті п ідприємс тва
1. Форм а №1 «Звіт з праці»
2. Форм а №2 «Звіт п ро фіна нс ові ре зуль тати »
3. Форм а №3 «Звіт п ро ви корис та нн я робочого часу»
4. Форм а №5 «Звіт п ро якісний та кіль кіс ни й скла д пе рсон ал у»
5. Звіт з виробничої практи ки
Рівень рентабельності – це
1. відсо ткове відношення прибутку до суми матеріально-грошових затрат, пов'яз аних з виробництвом і
реалізацією продукції
2. відсоткове відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до повної собівартості цієї
про дукції
3. відсоткове відношення маси прибутку до середньорічної балансової вартості необоротних та обор отних активів
підприємства
4. добуток прибутку та кількості реалізованої продукції
5. відношення прибутку до кількості р еалізованої продукції

2

1

В ин агорода за ро боту понад вст ановлен і норми, за трудові ус піхи, вин ахідництво та о собл иві умови праці – це:
1. п овна заробітн а пла та
2. до дат кова заро бітна пла та
3. ча сткова заробітна пла та
4. до пом іжн а заробітн а пла та
5. ос новн а заробітна плата
В екон оміці під рин ком розумію ть
1. курс п рода жу т оварів
2. с егме нт ре аліза ції ва лют и
3. виг отовле ння продуктів пра ці ви ключно д ля влас ни х потреб
4. відноси ни з при во ду куп івлі-пр одажу то ва рів
5. с пе ціа лізац ію трудової діяльн ост і

3

2

4
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Екон омічн ий зміст ре нт абе льнос ті поляга є в т ому, що це й пока зни к
1. п оказує , с кільки копійок доходу отри мано на кожну гри вн ю вит рат
2. п оказує , с кільки копійок прибутку отрима но на кожну гривн ю пози кового кап іта лу
3. п оказує , с кільки копійок прибутку отрима но на кожну гривн ю витр ат
4. п оказує с піввіднош е нн я обс ягів вироб ниц тва і реа ліза ції п родукції
5. п оказує , с кільки по трібн о ви тра ти ти часу на ви робн ицт во п евно го обсягу про дукції

3

Р инок ха ра кт ер изується
1. н ерегульованим попитом і проп озиц ією
2. відсутністю об'єкти вни х законів фун кціон уван ня
3. п овним ко нтр олем держа ви н ад виро бни цт вом і с поживанн ям
4. н аявніс тю орг ан ів плануванн я та обліку
5. ча стковим кон троле м де ржави на д виробн иц твом

1

В иро бнич а пот ужність п ідприєм ства – ц е
1. с ередн ьорічна вар тість основни х фон дів, поділена н а розм ір чист ого доходу від реаліза ції п родукції
2. м акс им аль но можли вий обсяг ви пус ку п родукц ії за певний проміжок час у
3. розмір чис того дохо ду від ре аліза ції п родукції, поділе ний на с ер едн ьор іч ну ва рт іс ть основних фонд ів
4. с піввід нош ен ня м іж обсягом виро бниц тва в о сно вних і допом іжн их це хах (відділе нн ях, галуз ях тощо)
підп риє мс тва
5. чи стий до хід від реа ліза ції п родукції у р озрах унку на од ного пр ацівн ика

Фіна нс ова діяльн іст ь підприємс тва – це
1. зд ійсн ення регулярн их випла т до бю джет у та інши х цільови х фондів
2. гр ошо ві від нос ини, п ов’язан і з обігом кош тів підп риє мс тва
3. виз на чення ро змірів необхідн их інве ст иц ій в е кономіку ре гіону
4. с укупн ість пра кти чних д ій суб’ єктів гос пода рю вання щ одо реаліза ції ін вести цій
5. с укупн ість пра кти чних д ій суб’ єктів гос пода рю вання у зовнішньое коном ічній діяльн ос ті

2

Грош і не викон уют ь ф ункцію
1. м іри варт ості
2. за собу об іг у
3. за собу нагр ома джен ня
4. за собу вир обни цтва
5. за собу плат ежу

4

Підви ще нн я ре нт абельнос ті акт ивів п ід приєм ства зас відч ує про
1. п ідвищ ен ня еф екти внос ті діяльн ост і п ідприєм ства
2. зб ільш ення обсягів реа лізац ії пр одукції підпр иємст ва
3. зроста ння вар тості креди тів підпр иєм ства
4. п ідвищ ен ня цін на п родукц ію підприє мс тва
5. зм енше нн я вар тос ті акт ивів п ід приє мс тва

1

В кажіт ь, що розум іют ь під якіс тю прод укції
1. за доволення пе вної пот реби с поживачів за ра хунок пе вних вла ст ивостей продукц ії
2. сукуп ність влас ти во ст ей про дукції, які зумовлюю ть її зда тніст ь з адовольняти п евні потре би від повідно до її
при значе ння
3. кількісні ознаки продукції, що ха ракт ери зуют ь доц ільн іст ь її п ридб ання
4. п рида тніст ь пр одукту праці до сп оживання
5. за доволення сукуп ної потре би сп оживачів

Я кщо попи т на товар пе ре ви щує проп озицію, то ціна т овар у
1. зн изи ться
2. п ідвищ ит ьс я
3. буде колива ти ся у пе вному д іапа зон і
4. за лиш иться без змін и
5. дорівн юва тим е собіварт ост і
За кон поп иту н е буде д іят и
1. за ум ови високого врожаю
2. п ри зроста нні попит у н а на ф ту
3. п ри на повн енні ринку то ва ра ми
4. п ід ч ас проведе ння а ук ціону
5. за ум ови ни зького врожа ю
Дос кона ла конкуре нція вигідна
1. п окупцеві
2. п ідпри ємцю
3. де ржа ві
4. ба нка м
5. біржа м
Основою регулюван ня опла ти п рац і в Україн і є:
1. п итанн я н ац іо нальн ої б езпеки
2. м итн ий код екс
3. т арифн а си стем а з її та рифни ми с ітка ми т а схе ма ми п осадових окла дів
4. п ода тковий код екс
5. курс о бмін у валют

2

2

2

4

1

3
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К омп анія, яка має у своє му розп оряд женн і кон тро льн і паке ти а кцій інш и х п ідпри єм ст в, на зиваєтьс я
1. т рестом
2. конце рном
3. а кціон ерн им т овари ством
4. холдингом
5. конгломера том

4

Р іве нь това рності розра ховується як
1. відношенн я продукції у н ат уральн ому вим ірі до вар тос ті ва лової продукції, ви ра жене у відсотках
2. відношенн я вал ово ї продукції у ф ізичній вазі до товар ної прод укції
3. до буток кількос ті ре алізова ної та виг отовленої продукц ії
4. відношенн я кількост і ре алізова ної про дукції д о кількос ті ви робленої прод укц ії, вира жене у відс от ка х
5. с ума кількості реа лізован ої т а вигот овлен ої п родукції

4

Абс олютн а мон опо лія
1. с прияє техн ічному п ер еозбр оєн ню п ід при ємс тва
2. виклю чає механ ізм вільної конкур ен ції
3. за гос трює борот ьб у між монополіям и
4. зб ільш ує доход и держа ви
5. зм еншує д оходи де ржа ви

2

Для ро зви нени х де ржа в сьог одні хар акте рна тенде нц ія
1. зроста ння ролі дрібн их і сер едн іх під при ємств
2. н аціона лізації найва жливіш их сф ер е кономіки
3. ос лаб лення кон курен тн ої боротьби
4. с творе ння підп риє мс тв-г іган тів
5. с творе ння підп риє мс тв-м оно поліс тів

1

М ета с творенн я мон опо лії
1. зб ільш ення якос ті това рів і пос луг
2. зб ільш ення ви пуску продукц ії
3 отрима ння при бутк у
4. от рим ання моно польного дох оду
5. зб ільш ення па ртне рів покупц ів

4

Державне регулювання екон оміки включа є в себе
1. а на рхію взаємовідн оси н
2. ри нкове с ам она строюва ння
3. с ти мулюва н ня розви тку на уки і т ехнології
4. обме же нн я попиту
5. зб ільш ення пос луг

3

При чиною приват изації є
1. зм іна п олітичної еліт и
2. п рагне ння дер жави уни кнут и втруча ння в економіку
3. с оціа льні п отряс іння
4. н ее фе ктивн а діяльн ість державн ого се ктор а
5. зб ільш ення політи чної е літи

4

При чиною циклічни х криз в економ іці є
1. н евідпо відн іст ь рівня доходів рівн ю цін
2. де ржа вне ре гулюва ння економіки
3. викона ння вимог п рофспілок пр о підвищ ення заробіт ної пла ти
4. п оми лки при п лан уван ні
5. п рагне ння дер жави уни кнут и втруча ння в економіку

1

С учас на держа ва впли ва є н а ціни
1. ш ляхом за борони спекуляти вних оп ерацій
2. че рез п одат кову сис тему
3. с творю юч и альтерна ти вний д ержа вний с е ктор
4. за допомогою п рофс пілок
5. за допомогою об’єдн ан ь під приє мців

2

Усі види майн ови х та інте лект уаль них цінн остей , які вкла даю ть с я в о б’єкт и підпри ємн ицької та ін ш их видів
діяльност і, в р езульта ті яки х ст ворюється прибуток аб о д осяга єтьс я со ціаль ний ефе кт, п озна чаєт ься по няттям
1. ін новац ії
2. ін вест иції
3. ліц ен зува нн я
4. а морт изація
5. лю дс ький капіт ал

Ін вес тиційна діяльн іст ь під при ємства о значає
1. п ракт ичні дії підприємців з п ош уку ре сурсів
2. вивче ння м ожливос тей одер жанн я кре дит ів з метою р озширення виробн ицтва
3. с укупн ість пра кти чних д ій щодо з більше ння прибутку підп риє мс тва
4. с укупн ість пра кти чних д ій підпр иєм ст ва щ одо реа лізац ії інвест ицій
5. с укупн ість пра кти чних д ій щодо ліквіда ції підпри ємст ва

2

4
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За о б?єкт ам и вкла де ння інве стиції поділяють на
1. ре альн і та фін ансові
2. ва лові т а чисті
3. короткострокові та довгостр окові
4. п рямі т а не прям і
5. до вго трива лі та короткотермінові

1

Ч ис ті інвес ти ції – ц е
1. п ридб ання цін них па пер ів
2. с ума ва лових інвес ти цій , зме нш е на н а сум у спо живан ня осн овного капіта лу
3. с ума о три маних кре дит ів за п евни й пе ріод
4. вит ра ти на заро бітну пла ту н айма ни х прац івн иків
5. п ридб ання а кцій ком пан ії

2

До власних дже ре л інве стиц ійни х рес урс ів віднос ять
1. п рибут ок п ідпр иєм ст ва
2. кре дит и ба нку
3. кошт и, от риман і від ем іс ії об лігац ій
4. бю дже тни й кре дит
5. лізинг підп риє мства

1

В ит рат и і д оходи де ржави відобр аже ні у
1. Конст итуц ії
2. Де ржавному бюджет і
3. ф інанс ово му праві
4. до кум ента х Нац іона льн ого ба нку
5. Де ржавному кошторисі

2

До фін ан сових інве стиц ій відн осят ь
1. п ридб ання обліг ац ії
2. будівн ицтво нового гот елю
3. п ридб ання нового більш екон омічного обладна нн я
4. купівлю підпр иємст вом ван та жного а втомобіля
5. оре нд у приміщ е нь

1

Під інвест ицій ними ре сурса ми п ідприємс тва р озуміют ь
1. ва лові дохо ди від інвест ицій
2. чи стій пот ік п латежів
3. вс і вид и грошових та ін ших а кти вів, що за лучаютьс я для здійс не ння вкладе нь в об’єкти ін вес тува ння
4. за лиш ок грошових кош тів на ба нківськом у ра хунку
5. с укупн ий п отік пла тежів

3

Ін де кс при бутковос ті інве ст ицій ного проект у розрах овує ться як
1. відношенн я обс ягу р еа лізац ії до інве ст ицій ни х вит рат
2. відношенн я поточн их витрат до ін ве с тиц ійних
3. відношенн я теп еріш ньої ва ртост і суми гро шо вих п отоків до обсягу інвес тицій
4. відношенн я обс ягу інве с тицій до при веде ної варт ості ч истого грош ового потоку
5. відношенн я різн иці інве стицій до сукупн ої ва ртос ті валовог о гр ошо вог о п отоку

3

Під інвест ицій ною страт егіє ю підприємс тва розум іют ь
1. с ис те му довгос троко ви х цілей ін вест иційн ої діяльнос ті та ви бір най більш е фе ктивних шляхів їх до сягне нн я
2. розрахуно к економ ічної ефе ктивност і інве ст иц ійно го прое кту
3. оц інку рівн я ри зику інвес тиційного п рое кт у
4. м оніт орин г ре а ліз ац ії інвест ицій ного проект у
5. дос лідження реа ліза ції м ай бутн ього прое кту
Основними показни ка ми е ф ект ивнос ті реальних ін ве ст иц ій вис туп ають
1. кое фіц ієнт оборот ності вла сн ого кап італу, кое фіціє нт вико рис та ння час у
2. чи ста тепе рішня ва ртіс ть (дохід) , інде кс дохо днос ті, вн утріш ня с та вка доходнос ті, період окуп нос ті
3. ф ондо відд ача , ф ондоозброєн іст ь, фон домісткіс ть
4. кое фіц ієнт з п рийн яття, коеф іцієн т зі звільне нн я, ко еф іц ієн т зага льного обо роту
5. м атеріа ломісткість, труд оміс ткіст ь
До реа льних інве ст ицій відн ос ят ь
1. п ридб ання ком бай ну сільськогосп ода рським п ідпри єм ство м
2. п ридб ання обліг ац ії де ржавн ої внут рішньої п озики
3. розміщ ен ня кош тів на р ахун ках інозе мних бан ків
4. п ридб ання а кції теле фонної ком па нії
5. п ридб ання а кції ко мпа нії
Ін вес тиції, по в’ яза ні з при дбанням а кцій, облігацій та інш их цінних па п ерів, нази ва ют ься
1. е коном ічні
2. ре альн і
3. ф інанс ові
4. ка піта льні
5. компле ксн і

1

2

1

3
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З вклада нн ям капіт алу з ме тою відт во рен ня м атер іальних а ктивів підпр иєм ст ва пов’язані
1. до вго ст рокові інве ст иц ії
2. ре альн і інве ст иції
3. ф інанс ові інве ст иц ії
4. н епрям і ін вес тиції
5. п рямі інве с тиц ії

2

Основним показн иком е фе ктивн ості реа льних інве ст ицій ви ст упає
1. кое фіц ієнт ліквідно сті
2. чи ста тепе рішня ва ртіс ть (дохід)
3. ф ондо відд ача
4. кое фіц ієнт рен табельнос ті пр одажу
5. п еріод оп ераційного ци клу

2

С учас на ринко ва екон оміка забез печ ує
1. рівни й рівень доход ів всіх соціальни х ве рс тв
2. обме же нн я кон курен ції н а ри нка х товарів і п ослуг
3. зн иже ння обс яг ів зовніш ньої торг івлі більшос ті де ржав
4. виробництво різнома нітн их това рів і пос луг
5. зн иже ння наукоміс ткос ті виробн ицтва

4

До інвес ти цій не віднос ять
1. вкладен ня кош т ів у рухоме і нерухом е ма йно
2. п ридб ання а кцій і о бліга цій
3. короткострокові деп озит ні вн ес ки
4. с трахові п латежі
5. вит ра ти на будівельно-монта жні робот и

4

К апіта льн і вкла ден ня – це
1. кошт и на п ридбанн я паливн о-мас тильних мат еріа лів
2. кошт и на п оповне нн я оборотних фон дів
3. кошт и на ф ормува нн я ос новних за собів
4. кошт и на п ридбанн я в насе лення худ оби на відгодівлю
5. кошт и на п оповне нн я оборотних зас обів

3

С трок окуп нос ті ін вес ти цій – це
1. відношенн я суми інвест ицій до суми одер жано го приб утку
2. відношенн я прирос ту валово ї про дукції д о суми ін вес ти цій
3. відношенн я суми інвест ицій до ва лової продукції
4. відношенн я суми інвест ицій до поточних витра т підприємс тва
5. відношенн я суми інвест ицій до фонду оплати п рац і

1

Обе ріт ь на йбільш п овне виз на чення п оняття «інвестиц ії»
1. вит ра ти на від творе ння осн овних фондів
2. вит ра ти на розш ире ння основни х фондів
3. вкладен ня кош т ів у реа льні акти ви
4. всі вид и м айнових та інтеле ктуа льних цінн ос те й, у результат і викори стан ня яких с тво рює ть ся п рибуток або
дос яг ає ться соціа льний еф ект
5. вкладен ня кош т ів у фін ансові акт иви

До власних дже ре л формува нн я інве стиційни х р ес урсів підпр иємст ва не нале жат ь
1. ча стин а чис то го прибутку, с прям ована на роз виток підп риє мства
2. е місія акц ій підприємст ва
3. с трахова с ума відш кодування збитків, обумо влена втра тою май на
4. ба нківс ькі гар антії
5. ве ксе лі
Пор івн яльну е фекти вність капіта льних вкла день відображає п оказ ник
1. с трок окупн ос ті ка пітальни х вкла де нь
2. п риве дені затра ти
3. п риве дені капіта ловклад ення
4. відношенн я прирос ту валово ї про дукції д о суми ка піт аловкладен ь
5. с трок ліквідац ії кап італьних вклад ен ь
Для оц іню ванн я е фе кти внос ті інвес ти цій за ст осо вують показни к
1. т ермін окупно ст і
2. ін вест иційні вит рат и
3. ди скон това ні грош ові п отоки
4. т емп зниже нн я с обіварт ості п родукц ії
5. т емп зрост ання при бутку
Ін вес тиції за хара ктером уча ст і в інвестуванн і по діляю тьс я на
1. п рямі т а не прям і
2. ва лові т а чисті
3. ре альн і та виробничі
4. ін озем ні та приватні
5. за гальн і т а сукупні

4

4

2

1

1
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Ін вес тиції за об’є ктами вкла ден ня п оділяют ьс я н а
1. п рямі т а не прям і
2. ва лові т а чисті
3. ре альн і та фін ансові
4. ін озем ні та приватні
5. за гальн і т а сукупні
Фіна нс овими називаються інве ст иції
1. які зд ійсн юютьс я за ра хунок тр уд ових рес урс ів підпри ємс тва
2. які ви корис товуються для п ридба нн я а кцій, обліга цій та інш их цінних п аперів
3. щ о на пра влен і на вд осконале нн я а ктивної ча с тин и ос новни х фондів
4. які вкла ден і у не ма те ріа льн і а ктиви п ідпри єм ст ва
5. які поповн юються за ра хунок те хнічн ої с клад ової п ідприєм ства
Ін вес тиції за часом інве стуванн я поділяю тьс я на
1. до вго те рмінові і короткоте рм інові
2. ва лові т а чисті
3. ре альн і та виробничі
4. ін озем ні та приватні
5. за гальн і т а спец іальні
В клад енн я, здійсню ван і іно зем ними гром ад ян ам и, юриди чними ос оба ми та держава ми, на зивають
1. ін озем ним и інве ст иціями
2. за кордонними інве ст иціями
3. п рива тними ін ве ст иц іям и
4. с пільни ми інве стиц іями
5. с укупн ими інвес ти ціями
Період окупн ості ін ве ст иц ій хар акте ризує
1. с тупін ь покрит тя п оточних зобов'яза нь за рахунок п ото чни х акти вів
2. рівень дохід нос ті інвес ти цій
3. т ермін, за який інвес ти ції п овніс тю окуп аються
4. т ермін, за який рен та бельніс ть підпр иємст ва збільшитьс я удвічі
5. т ермін, за який собівартість п родукції зни зит ьс я удвічі
В кажіт ь ознаку, яка ма є на йбільш сут тєве знач ен ня для інве сто ра
1. ос обли вост і ре єстра ції о б’єкт а інвест ува нн я
2. п латосп роможніст ь покупців прод укції
3. ф орма вла с нос ті о б’є кта інве стування
4. ре гіон альна належність е міт ента
5. п ублічніс ть підпри ємст ва
К ош ти н а фор муван ня о сн овних за собів – це :
1. за робітна плата
2. а морт изацій ні відра хуван ня
3. ка піта льні вкла денн я
4. ди віден ди
5. п рибут ок
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