
 До засобів регулюючо го впливу держави на  діяльність  підприємств  в Україн і не належить  
1. державне замовлення 
2. інновац ійна діяльн ість  
3. ліцензування,  патентування  і квотування  
4. застосування нормативів  та  лімітів 
5. регулювання ц ін і тарифів 

2

1

 Дом інуюче  становище суб’єкта  господарювання ,  яке  дає йому можливість самост ійно  або разо м з іншими  
суб ’єктами обмежувати конкуренцію на ринку певного товару (робіт, послуг), у законодавстві Укр аїни  
називається 
1. оліго польним 
2. транснаціо нальним  
3. монопольним 
4. ринковим  
5. адмін істративним 

3

2

 Вкажіть неправильно сформульований принцип підприємницької діяльності в Україні 
1. вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності, постачальників і споживачів продукції 
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 залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших 
платежів, передбачених законом 

2

3

 Підприємством  з іноземними інвестиціями за  законодавством України визнається підприємство,  в  статутному 
кап італі якого іноземна інвестиція  стано вить  
1. не менше  10 % 
2. не менше  5 % 
3. не менше  15 % 
4. не менше  20 % 
5. не менше  25 % 

1

4

 Самостійна, ініціативна,  систематич на,  на власний ризик госпо дарська діяльність, що здійснюється суб’єктами  
господарювання  з метою досягнення  економ ічних і со ціальних результатів  та о держання пр ибутку, називається  
1. п ідприємництво 
2. благод ійництво 
3. оподаткування  
4. економ ічна  політика 
5. соціальна політика  

1

5

 Залежно від способу утворення  (заснування) та формування  статутного  капіталу,  в Україн і діють  
1. приватні та  державні підпр иємства 
2. ун ітар ні та  корпоративн і під приємства  
3. комерц ійні та  некомерційні п ідприємства  
4. го ловні та доч ірні п ідприємства  
5. великі,  середні й малі підприємства 

2

6

 Підприємство може  бути віднесене  до категорії суб ’єкт ів  малого , серед нього або велико го п ідприємництва  
залежно  від 
1. галузі і вид у діяльності 
2. асортименту продукції (товарів , послуг)  
3. чисельності працюючих та дохо дів від б удь-якої діяльності за рік 
4. показників  приб утку й собіварто сті 
5. співвідношення  експорту й імпор ту 

3

7

 Згідно з чинним законодавством У країни,  монополісто м вважається  підприємство, частка якого на ринку 
відповідного товару становить  
1. понад 3 5 %  
2. понад 2 5 %  
3. понад 1 5 %  
4. понад 1 0 %  
5. понад 5  %  

1

8

 До джерел формування  майна п ідприємства  не  належать 
1. витрати на  виробництво і реалізацію  продукції 
2. гр ошо ві та  матеріальні внески засновників  
3. до ходи,  одержані від реалізації продукції, по слуг,  інших видів  господарської діяльно ст і 
4. кредити банків  та інших кредиторів  
5. капітальні вкладення і дотації з  бюджетів  

1

9

 Якщо  сер едня кількість  працівників за  звітний  період не перевищує 10 осіб  та річний дохід від будь-якої 
діяльност і не  перевищує суму,  еквівалентну 2 мільйонам євро, таке  підприємство,  від повідно до зако нодавства  
України,  належить  до  
1. суб’єктів середньо го підприємництва  
2. суб’єктів м ікропідприємництва 
3. суб’єктів великого п ідприємництва 
4. суб’єктів моно польног о під приємництва  
5. суб’єктів офшорного підпр иємництва  

2

10

 Якщо  сер едня кількість  працівників за  звітний  період не перевищує 50 осіб  та річний дохід від будь-якої 
діяльност і не перевищує суму,  еквівалентну 10 мільйонам євро, таке під приємство, відповідно до зако нодавства  
України,  належить  до  
1. суб’єктів середньо го підприємництва  
2. суб’єктів мало го підпр иємництва  
3. суб’єктів великого п ідприємництва 
4. суб’єктів моно польног о під приємництва  
5. суб’єктів офшорного підпр иємництва  

2

11
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 Пор ядок створення , державної реєстрації,  діяльност і, реор ганізац ії та  ліквідації суб’єкт ів  господарювання  
визначається  
1. Конституц ією Укр аїни  
2. Митним кодексом У країни 
3. По датковим  кодексом України 
4. Господарським кодексом України 
5. Законом У країни «Про здійснення державних закуп івель» 

4
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 На суб’єктах  мікропід приємництва, відпо відно до ч инного законодавства України, середня  кількість  
працівників  за  з вітний  пер іод не перевищує 
1. 10 ос іб 
2. 20 ос іб 
3. 50 ос іб 
4. 100 осіб 
5. 150 осіб 

1

13

 На суб’єктах малого підприємництва,  відповідно  до чинного законодавства  У країни,  середня кількість  
працівників  за  з вітний  пер іод не перевищує 
1. 50 ос іб 
2. 75 ос іб 
3. 100 осіб 
4. 150 осіб 
5. 200 осіб 

1

14

 В  Україн і,  відповідно до чинного  законо давства,  не існує такого виду під приємств 
1. приватне підпр иємство 
2. офшорне п ідприємство 
3. п ідприємство колективної власності 
4. комунальне підприємство 
5. державне підприємство  

2
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 На суб’єктах великого під приємництва , відповідно до чинного законод авства України, середня  кількість  
працівників  за  з вітний  пер іод перевищує 
1. 250 осіб 
2. 200 осіб 
3. 150 осіб 
4. 100 осіб 
5. 50 ос іб  

1
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 Відповідно д о законодавства України, не  існує такого  вид у господарських товариств  
1. акціонерн і товариства 
2. товариства  з обмеженою від повідальн істю  
3. міжнар одні товариства  
4. товариства  з до датковою від повідальн істю  
5. повні товар иства 

3

17

 Чинним законодавством  України  визнач ені такі типи акц іонерних товариств  
1. відкриті та  закрит і 
2. публічні та  відкриті 
3. приватні та  публічн і 
4. з обмеженою та додатковою  відповідальністю  
5. публічні та  закриті  

3
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 Учасники  товариства з о бмеженою відповідальн істю несуть ризик збитків,  пов’язаних з діяльн істю товариства  
1. у межах вар тості належних їм  акцій 
2. у межах належних їм внесків  до статутно го капіталу 
3. у межах належних  їм внесків,  а  також як до даткову со лід арну відповідальність у визначеному устано вч ими  
документами розм ірі 
4. ус ім належним  їм майном 
5. у межах отриманих ними дивідендів  

2
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 Якщо  середня  кількість працівників за звітний період перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльност і перевищує  суму, еквівалентну 50 мільйо нам євро, таке п ідприємство,  відповідно до зако нодавства  
України,  належить  до  
1. суб’єктів великого п ідприємництва 
2. суб’єктів м ікропідприємництва 
3. суб’єктів мало го підпр иємництва  
4. суб’єктів середньо го підприємництва  
5. суб’єктів офшорного підпр иємництва  

1
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 До напрямків  діяльност і під приємства не належить  
1. вивчення ринку 
2. інновац ійна діяльн ість  
3. виробнича діяльність 
4. встановлення податків  
5. п ісляпродажний сервіс  

4
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 Основоположником суч асної еко номічної тео рії вважається 
1. Джон  Кейнс  
2. Адам  Сміт  
3. Давід  Рікардо  
4. Карл Маркс 
5. Марк П ітерсон  

2

22
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 Згідно з законодавством України,  об’єднання підприємств не може  набувати такої о рганізац ійно -пр авової 
форми 
1. монополія 
2. асоціац ія 
3. корпорація 
4. консор ціум 
5. концерн 

1
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 На осно ві поєднання вироб ничих,  наукових і комер ційних інтересів  підприємств , що  об’єдналися, з 
делегуванням  ними  окр емих повноважень централізованог о регулювання діяльності кожного з учасників  
спец іально створеним органам  управління, утво рюється  
1 державне п ідприємство  
2. корпорація 
3. акціонерне товариство 
4 командитне  товариство 
5. ун ітар не п ід приємство  

2
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 Тимчасо ве  статутне об’єднання підприємств  для  досягнення  його уч асниками  певної спільної господарської 
мети  (реалізації ц ільових програм,  науково-технічних,  будівельних проектів  тощо) називається 
1. акціонерне товариство 
2. повне  товариство 
3. консор ціум 
4. командитне  товариство 
5. трест 

3

25

 Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом 
місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності, 
називається 
1. інвестор 
2. ліцензіар 
3. підприємство 
4. лізингодавець 
5. монополіст  

3
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 Характер ною  рисою концерну (як об’єднання  підприємств) є 
1. відсутність  в учасників технолог ічної та  ц ільової єдност і з основною сферою діяльност і корпоративного центр у 
2. значна децентралізація  управління 
3. виробничий  характер співробітництва  
4. концентрац ія зусиль  на спільній збуто вій  діяльності 
5. використання  коштів  для пр идбання контрольних пакетів акцій  інших підприємств 

3
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 Характер ною  рисою холдингової компан ії є 
1. виробничий  характер співробітництва  
2. використання  коштів  для пр идбання контрольних пакетів акцій  інших підприємств 
3. втрата учасниками юридичної самостійності 
4. концентрац ія зусиль  на спільній збуто вій  діяльності 
5. утворення  пер еважно у галузях з  масовим  виро бництвом однорідної продукц ії  

2
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 Підприємницька діяльність  вико нує такі г оловні функції 
1. творчу, ресурсну,  організац ійну 
2. орг ан ізац ійну,  контролюючу,  регулюючу 
3. мотивуючу,  контро люючу,  ц іннісно-орієнтуючу 
4. виробничу, збутову, фінансову 
5. ресур сну,  ціно ву, споживчу  

1

29

 Підприємство набуває  прав  юридич ної особ и з дня 
1. укладання  установчих документів  
2. відкриття  розрахункового рахунка  у банку 
3. державної р еєстрац ії 
4. виготовлення печатки підприємства  
5. виготовлення паспорта підприємства 

3

30

 Вкажіть суб’єкти господ арювання,  які не  є юридичними особами 
1. холдингові компанії 
2. виробничі коо перативи 
3. повні товар иства 
4. гр омадяни 
5. товариства  з обмеженою від повідальн істю  

4
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 Підприємство як суб’єкт  ринко вої економ іки  
1. самост ійно  вир ішує  усі питання  г осподарської діяльності в  межах чинного законодавства  
2. погоджує  з державними  органами влади ц іни на придбання ресурсів 
3. погоджує  з державними  органами влади напрямки використання  прибутку 
4. затверджує у відповідних органах норми  витрат ресурсів 
5. затверджує у відповідних органах влади напрямки  використання прибутку 

1

32

 Об’єктом прав  інтелектуальної власност і під приємства  виступає  
1. комерц ійне  (фірмове ) найменування 
2. виготовлена  продукція  
3. прибуток п ідпр иємства 
4. матеріально-технічна б аза 
5 статутний капітал 

1

33
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 До визначальних характеристик підприєм ства як юридичної особи не належить  
1. відсутність  статутного капіталу 
2. орг ан ізац ійна  єдність (певна  структура управління  і принципи внутр ішньої побудови)  
3. відокремлене майно,  яким підпр иємство воло діє,  розпоряджається і користується  у виробнич ому процесі 
4. майнова відповідальність  (юридична  та  економ ічна  відповідальність за своїми  обов’язками  перед 
постачальниками , споживачами і д ержавою)  
5. зд атність бути позивачем аб о відповід ачем у суді  

1

34

 Вкажіть неправильно сформульо ваний принцип го сподарювання в Україні 
1. забезпечення економічної багатоманітності та  рівний захист державою усіх суб’єктів  господарювання 
2. свобода  п ідприємницько ї діяльності у межах, визначених законо м 
3. захист національног о товар овиробника 
4. заборона руху кап італів ,  товарів  та послуг на території України 
5. заборо на  незаконного втруч ання  органів  державної влади та орг ан ів місцевого само врядування ,  їх посадо вих 
осіб  у господарські від носини  

4
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 До завдань  підприємства не  належить 
1. удосконалення  системи опод аткування 
2. забезпечення приб утку власникам 
3. створення робоч их місць  для  населення 
4. створення працівникам  належних умов праці 
5. забезпечення споживачів  продукц ією  належної яко сті 

1

36

 До зовнішніх факторів  підприємницького середовища  не належить  
1. техніко-орг анізаційний  та економ ічний рівень  виробництва 
2. загальний стан економіки 
3. рівень  інфляції 
4. система  оподаткування  
5. рівень  безробіття 

1

37

 Засоб и вир обництва  (знаряддя праці та предмети  пр ац і), за  допомогою  яких створюються матеріальні блага, а  
також люди , які здатні до праці,  мають  певні навички й знання і приводять у дію засоби виробництва та  
вдосконалюють їх,  у своїй сукупності познач аються  поняттям 
1. продуктивні сили 
2. п ідприємництво 
3. го спо дарська діяльн ість  
4. економ ічна  діяльність 
5. економ ічна  політика 

1

38

 До функцій упр авління під приємством не належить 
1. фіскальна політика  
2. контроль 
3. планування  
4. орг ан ізац ія  
5. мотивування 

1

39

 За  до помо гою засобів  соц іального орієнтування та регулювання,  групової динаміки,  розв’язання  ко нфліктних 
ситуацій , гуманіз ації праці реалізуються  
1. соціально-психологічн і методи управління 
2. економ ічні методи  управління 
3. орг ан ізац ійні методи  управління  
4. правові методи  управління  
5. інновац ійн і методи управління 

1

40

 Обґрунтоване  на основі даних аналізу встановлення  на  певних  відрізках  обр аного часового періоду 
оперативних,  поточних та  перспективних показників розвитку п ідприємства,  на досягнення  яких спрямовується  
необхідний ресурсний по тенціал,  в  управлінні познач ається поняттям 
1. орг ан ізац ія  
2. мотивування 
3. контроль 
4. планування  
5. регулювання 

4

41

 Форму системи  управління , що визначає склад, взаємодію  та підпорядкован ість її елементів,  відобр ажає 
1. орг ан ізац ійна  структура  підприємства  
2. соціальна структур а підприємства  
3. мотиваційна структура  п ідприємства  
4. система  стратегічного планування  
5. система  державного регулювання 

1

42

 Практичну реалізацію  сукупності адм ін істративних,  соціально-економічних,  фінансових та інших заходів ,  
спрямованих на досягнення  запланованих показників  розвитку підприємства,  забезпечує така функція  управління  
1. аналіз 
2. планування  
3. орг ан ізац ія  
4. мотивування 
5. контроль 

3

43

 Реалізацію сукупності різно манітних спонукальних заходів , спрямованих на забезпечення свідомої 
зацікавленості кожно го працівника в постійному до сягненні оптимальних результатів  своє ї праці, з абезпечує така  
функція  управління 
1. мотивування 
2. планування  
3. орг ан ізац ія  
4. координація  
5. контроль 

1

44

Страница 4 из 36



 Безпер ервне порівняння  фактичних показників функціонування  підприємства із запр ограмованими  
показниками з метою , в разі необхід ності,  їх коригування  забезпечує така функція  управл іння  
1. мотивування 
2. контроль 
3. орг ан ізац ія  
4. координація  
5. планування  

2

45

 Матеріальні інтереси участ і людини  у виробничих процесах ч ерез використання товар но-грошових відносин  
реалізують 
1. соціально-психологічн і методи управління 
2. економ ічні методи  управління 
3. орг ан ізац ійні методи  управління  
4. адмін істративні методи управління 
5. правові методи  управління  

2

46

 Комплекс  способів  і прийомів  впливу на працівників,  заснованих на викор истанні організаційних відносин та  
адміністративній владі кер івництва,  формують  
1. економ ічні методи  управління 
2. соціально-психологічн і методи управління 
3. ц ільові методи  управління 
4. орг ан ізац ійні методи  управління  
5. інновац ійн і методи управління 

4

47

 Делегування по вноважень  і відповідально ст і певним категоріям пр ацівників,  надання  методично-інстр уктивної 
допомоги виконавцям передб ачають  
1. економ ічні методи  управління 
2. соціально-психологічн і методи управління 
3. регламентні методи  управління  
4. роз порядчі методи  управління 
5. ц ільові методи  управління 

3

48

 Обсяг діяльності п ідприєм ства , за якого  сума о триманого д оходу підприємства  дор івнює  загальному обсягу 
витр ат, досяг ається у 
1. точці мінім альної рентабельності 
2. точці ліквідації 
3. точці беззбитковост і 
4. точці екстремуму 
5. точці рівноваги  

3

49

 Обсяг реалізації (виробництва ) продукц ії,  за  яко го сума отриманого підприємством дохо ду дорівнює сумі 
постійних витрат,  називається  
1. точка беззбитковост і 
2. точка ліквідац ії 
3. точка м ін імальної рентабельності 
4. точка екстр емуму 
5. точка рівноваги  

2

50

 Підприємство переб уватиме  у стані р івноваги  за  умови  
1. тотожност і граничних доходів та  витрат 
2. перевищення г раничних дохо дів над граничними витратами 
3. перевищення г раничних витрат  над гр аничними до ходами 
4. зростання граничних доходів  за умови незмінності гранич них витрат 
5. зростання граничних витрат за умови незмінності г раничних доходів  

1

51

 Розпод іл завд ань між  виконавцями , контроль виконання, провед ення  нарад з питань поточно ї діяльності 
передбач ають  
1. роз порядчі методи  управління 
2. економ ічні методи  управління 
3. соціально-психологічн і методи управління 
4. регламентні методи  управління  
5. ц ільові методи  управління 

1

52

 Наявн ість у структурі управління пр оектних груп (тимчасових предметно-спеціалізованих ланок) є ознакою  
1. лін ійної організаційної структури  
2. функц іональної організаційної структури 
3. матричної орган ізац ійної структури 
4. дивізіо нальної орган ізац ійної структури 
5. лін ійно-функціонально ї організаційної структури  

3

53

 Одноканальн і взаємодії між  елементами є основною ознакою 
1. функц іональної організаційної структури 
2. матричної орган ізац ійної структури 
3. лін ійної організаційної структури  
4. дивізіо нальної орган ізац ійної структури 
5. лін ійно-функціонально ї організаційної структури  

3

54

 Под іл функцій управл іння  між окремими підрозд ілами апарату управління  є основною ознакою 
1. функц іональної організаційної структури 
2. матричної орган ізац ійної структури 
3. лін ійної організаційної структури  
4. дивізіо нальної орган ізац ійної структури 
5. лін ійно-функціонально ї організаційної структури  

1

55
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 На р озподіл повноважень  та відповідал ьності за функц іями управління і прийняття рішень по вер тикалі 
спирається 
1. функц іональна організаційна структура 
2. лін ійно-функціональна  організаційна структур а 
3. матрична організаційна структура 
4. лін ійна  організаційна структура  
5. дивізіо нальна організаційна структура 

2

56

 Поєднання про цесів децентраліз ації оперативних функцій управління  та  централізації стратегічних функц ій  
хар актерне для 
1. функц іональної організаційної структури 
2. матричної орган ізац ійної структури 
3. дивізіо нальної орган ізац ійної структури 
4. лін ійної організаційної структури  
5. лін ійно-функціонально ї організаційної структури  

3

57

 Відносний показник, який  характер изує,  на  скільки  відсотків  обсяг фактичної реаліз ації випуску про дукції 
більший за точку б еззбитковості,  називається  
1. точка м ін імальної рентабельності 
2. запас фінансової міцності 
3. рівень  фінансової автономії 
4. точка ліквідац ії 
5. рівень  конкурентоспроможно сті  

2

58

 Частина по ст ійно го капіталу, яка складається  з вартості засобів праці,  об ертається  протягом кількох періодів  
виробництва  та переносить  свою вартість на готовий пр одукт частинами, називається 
1. первинний кап італ 
2. до пом іжний  капітал 
3. основний капітал 
4. оборотний капітал 
5. вторинний  капітал  

3

59

 Частина по ст ійног о капіталу, яка витрачається на придбання  на ринку предметів праці (сировини, матеріалів,  
комплектуючих виробів) та оплату праці, називається  
1. первинний кап італ 
2. оборотний капітал 
3. основний капітал 
4. до пом іжний  капітал 
5. вторинний  капітал  

2

60

 Про цес перенесення авансованої ран іше  вартост і вс іх видів з асобів праці на варт ість виго товленої про дукції 
називається 
1. управління  
2. планування  
3. амортизація  
4. мотивація  
5. санац ія 

3

61

 Відношення загально ї кількост і відпрацьованих машинозмін  за  добу до кількості одиниць встано вленого 
устаткування  відо бражає 
1. коефіц ієнт  оновлення основних фондів 
2. коефіц ієнт  з мінност і роб оти  устаткування  
3. коефіц ієнт  вибуття основних фондів  
4. коефіц ієнт  інтенсивного навантаження  устаткування 
5. коефіц ієнт  прид атності устаткування  

2

62

 Відношення кількості виг отовлених виро бів за о диницю ч асу до технічно ї (паспортної)  пр одуктивності 
відповідного устаткування відобр ажає 
1. коефіц ієнт  інтенсивного навантаження  устаткування 
2. коефіц ієнт  оновлення основних фондів 
3. коефіц ієнт  з мінност і роб оти  устаткування  
4. коефіц ієнт  вибуття основних фондів  
5. коефіц ієнт  прид атності устаткування  

1

63

 Відношенням  обсягу виготовленої продукції до середньорічно ї вар тості осно вних фондів  визначається 
1. фондомісткість 
2. фондо зброєність 
3. виробіток 
4. фондо відд ача  
5. трудом істкість  

4

64

 Відношенням  сер едньор іч ної варто ст і основних фондів до обсягу виготовленої продукції визначається 
1. фондомісткість 
2. фондо зброєність 
3. виробіток 
4. фондо відд ача  
5. трудом істкість  

1

65

 Гранично допустима величина  витрат на вигото вл ення  проду кції за умов  конкретного виро бництва з 
врах уванням  з астосування  найпрог ресивнішої технолог ії та сировини вищого ґатунку – це 
1. квота витр ат 
2. норма  витрат 
3. лім іт витрат 
4. критерій витр ат  
5. резер в витрат  

2

66
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 Предмети праці, які бул и одержані в  обробних гал уз ях шляхом переробки сировини,  називаються  
1. основн і фонди  
2. виробничі потужності 
3. матеріали 
4. інвестиційні товари 
5. комплектуючі вир оби 

3

67

 Ступ інь одночасного виконання різних технолог іч них операцій виробнич ого процесу на всіх стадіях 
хар актери зує 
1. коефіц ієнт  безперервності виробничо го процесу 
2. коефіц ієнт  рац іо нальност і переміщення (руху)  предметів праці 
3. коефіц ієнт  пар алельност і (суміщення) виробничог о процесу 
4. коефіц ієнт  рац іо налізації прийом ів прац і 
5. коефіц ієнт  поділу праці  

3

68

 Відношенням  вар тості реалізовано ї прод укц ії за  певний період  до серед нього залишку о бігових коштів за  той  
самий період визначається 
1. коефіц ієнт  оборотності 
2. норма  о боротності 
3. продуктивність  прац і 
4. фондо відд ача  
5. рентабельність  

1

69

 Для  оц інювання ефективності використання основних фондів  п ідприємства  не є  придатним 
1. коефіц ієнт  плинності кадрів 
2. показник фондовіддачі 
3. показник фондомісткості 
4. коефіц ієнт  інтенсивного навантаження  устаткування 
5. коефіц ієнт  змінност і роб оти  устаткування  

1

70

 Для  оц інювання ефективності використання обіго вих к оштів п ідприємства  не є придатним 
1. коефіц ієнт  оборотності 
2. коефіц ієнт  з авантаження  
3. коефіц ієнт  використання корисного фонду робочого часу 
4. показник швидкост і обороту 
5. рентабельність  обіг ових активів 

3

71

 На якісні пар aметри предметів праці пер едусім впливає 
1. удосконалення  поділ у та кооперації праці, спеціалізації,  коо пер ування і комбінування виро бництва  
2. удосконалення  технологій заг отівкових процесів 
3. орг ан ізац ія  професійного від бору та  професійної ад аптації на виробництві 
4. раціональне  розміщення  підприємств , виробничих ділянок та робочих місць  
5. раціоналізація  р ежимів  прац і та відпочинку 

2

72

 На ефективність використання  знарядь пр ац і передусім  впливає  
1. удосконалення  поділ у та кооперації праці, спеціалізації,  коо пер ування і комбінування виро бництва  
2. раціональне  розміщення  підприємств , виробничих ділянок та робочих місць  
3. орг ан ізац ія  професійного від бору та  професійної ад аптації на виробництві 
4. удосконалення  технологій заг отівкових процесів 
5. раціоналізація  р ежимів  прац і та відпочинку 

2

73

 На якість  та ефективн ість використання  роб очої сили  передусім впливає 
1. удосконалення  поділ у та кооперації праці, спеціалізації,  коо пер ування і комбінування виро бництва  
2. раціональне  розміщення  підприємств , виробничих ділянок та робочих місць  
3. орг ан ізац ія  професійного від бору та  професійної ад аптації на виробництві 
4. удосконалення  технологій заг отівкових процесів 
5. скорочення  тривалості виробничо го циклу  

3

74

 На ефективність спільного функц іонування робоч ої сили  та засобів виробництва впливає 
1. оптимізація запасів  ресурсів  і незавершеного виробництва  
2. удосконалення  поділ у та кооперації праці, спеціалізації,  коо пер ування і комбінування виро бництва  
3. скорочення  тривалості виробничо го циклу 
4. удосконалення  системи ціноутворення 
5. раціональне  розміщення  підприємств , виробничих ділянок та робочих місць  

2

75

 Кількістю  продукц ії, виготовленої за одиницю ро бочого часу,  або  кількістю часу,  витраченого  на виго товлення  
одиниц і продукц ії,  ви значається 
1. рентабельність  прац і 
2. якість прац і 
3. дієвість  праці 
4. продуктивність  прац і 
5. фондо відд ача  

4

76

 До показників  про дуктивності праці належать  
1. фондо відд ача  і фондом істкість 
2. виробіток і трудом істкість 
3. матеріаловіддача і матеріаломісткість  
4. коефіц ієнти оно влення та  вибуття  
5. коефіц ієнти оборотності та  з авантаження  

2

77
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 Кількість  виготовлено ї (р еалізованої) продукц ії у розрахунку на о дного середньооб ліко во го працівника  
підприємства характеризує 
1. фондо відд ача  
2. фондомісткість 
3. виробіток 
4. трудом істкість  
5. фондо озброєність 

3

78

 Витрати прац і промислово-вир обничого персоналу під приємства  в  розрахунку на од иницю  виготовленої 
(реалізо вано ї)  продукц ії характеризує 
1. виробіток 
2. трудом істкість  
3. фондо відд ача  
4. фондомісткість 
5. фондо озброєність 

2

79

 Витрати підприємства,  пов’язані з капітальними вклад еннями , називаються  
1. інвестиційними  
2. операційними 
3. поточними 
4. циклічними  
5. безперервними  

1

80

 Витрати підприємства , спрямо вані на утр имання та експлуатацію пасивної ч астини осно вних фондів ,  належать  
до 
1. постійних 
2. пропор ційних 
3. прогресуючих 
4. регресуючих 
5. зм інних  

1

81

 Частина працездатного  населення , що за своїми  віковими,  фізичними , освітніми даними відпо відає певн ій  
сфері діяльності,  – це  
1. трудові ресурси  
2. трудові витрати  
3. трудові резерви 
4. трудовий потенціал 
5. трудовий фактор 

1

82

 До промислово-вир обничого персо налу п ідприємства  не належать 
1. працівники  основних, до пом іжних та  обсл уговуючих виробництв 
2. працівники  начальних закладів,  що перебувають на балансі підприємства 
3. працівники  науково-дослід них п ід розділів  підприємства  
4. керівники  відділів та  служб підпр иємства 
5. до пом іжн і робітники підприємства 

2

83

 У складі персоналу підприємства, відповідно до Класифікатора  професій  003:2010 , не виокремлюється така  
катег орія 
1. керівники  
2. професіонали 
3. фахівц і 
4. трудові ресурси  
5. кваліф іковані робітники  

4

84

 Працівники п ідприємства,  професійн і з авдання яких полягають  у збільшенні наявного об сягу знань за  рахунок  
розробки но вих науково-прикладних теорій, нових проектів, технолог ій та  програмних пр одуктів ,  згідно з 
Класиф ікато ром професій  003:2010, належать до категорії 
1. кваліф іковані робітники 
2. вищі державні служб овці 
3. професіонали 
4. фахівц і 
5. технічні службо вц і  

3

85

 Працівники підпр иємства,  зайняті інженерно-технічними,  економічними,  бухгалтерськими  й іншими  видами  
робіт , по в’язаними з використанням відомих теорій, методів , методик,  нормативів і пакетів програм,  зг ід но з 
Класиф ікато ром професій  003:2010, належать до категорії 
1. керівники  
2. фахівц і 
3. професіонали 
4. кваліф іковані робітники 
5. технічні службо вц і  

2

86

 Працівники п ідприємства , що здійснюють  підготовку й оформлення до кументац ії,  облік і контроль,  
господарське  обслуго вування й діловодство,  згідно з Класифікатор ом професій 003:2010, належать до категорії 
1. керівники  
2. технічні службо вц і 
3. професіонали 
4. фахівц і 
5. кваліф іковані робітники  

2

87

 Обл іковц і, касири , контролери,  секретарі,  архівар іуси належать  на  п ідприємстві до категорії персоналу 
1. технічні службо вц і 
2. професіонали 
3. фахівц і 
4. кваліф іковані робітники 
5. некваліфікован і ро бітники 

1

88
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 Головний бухг алтер, головний інженер,  головний  механік,  головний технолог,  г оловний  економіст належать на  
підприємстві до категорії персоналу 
1. професіонали 
2. керівники  
3. фахівц і 
4. технічні службо вц і 
5. кваліф іковані робітники  

2

89

 Інженери ,  економісти , бухгалтери,  но рмувальники,  адм ін істратори,  юрисконсульти , соціо логи належать  на  
підприємстві до категорії персоналу 
1. керівники  
2. фахівц і 
3. технічні службо вц і 
4. кваліф іковані робітники 
5. працівники  сфери по слуг  

2

90

 Рух р обочої сили на  п ідприємстві характеризує 
1. коефіц ієнт  плинності 
2. виробіток 
3. фондомісткість 
4. трудом істкість  
5. матеріаломісткість  

1

91

 Персонал підприємства ,  безпо серед ньо зайнятий  у процесі створення  матеріальних  ц інно стей,  належить  до 
катег орії 
1. керівники  
2. професіонали 
3. робітники 
4. фахівц і 
5. технічні службо вц і  

3

92

 Сукупність спеціальних знань  та  практичних навич ок, що визначають ступінь підготовл ено сті прац івника д о 
виконання професійних функц ій відповідно ї складності,  позначають терміном 
1. кваліф ікац ія 
2. професія 
3. спеціальн ість 
4. спеціалізац ія 
5. галузь  знань 

1

93

 Про цес вибо ру людиною обґрунтування  свог о способ у участі в тр уд овій  діяльності, спонукання  до активної 
труд ово ї поведінк и,  основане  на зад оволенні важливих д ля людини потреб,  – це 
1. планування  праці 
2. мотивація  праці 
3. орг ан ізац ія  праці 
4. нормування  праці 
5. контроль праці  

2

94

 Рівень  кваліфікації робітників визначається  за 
1. категоріями  
2. посадами 
3. розрядами  
4. ступенями 
5. обсягом виробленої продукції  

3

95

 Розрізняють такі види  мотивації 
1. матеріальна, нематеріальна , престижна 
2. матеріальна, соц іальна , нормативна 
3. матеріальна, трудова , статусна 
4. матеріальна, трудова , ціннісна 
5. матеріальна, ціннісна,  зм істовна  

3

96

 Якщо  людина  при  виконанні роботи передусім  кер ується тим,  що ця робота забезпечує  їй певне  місце у 
соціальн ій стр уктурі організації (суспільства), має місце  
1. матеріальна мо тивація  
2. нормативна мотивація 
3. ц іннісна мотивація  
4. соціальна (статусна ) мо тивація 
5. зм істовна мотивація  

4

97

 У матеріальному стимулюванні до праці можуть  застосовуватись 
1. гр ошо ві стимули 
2. соціальні стимули  
3. моральні стимули 
4. творчі стимули  
5. ц іннісні орієнтації  

1

98

 Взаємодія  працівника з новою тр удовою ситуац ією , у процесі якої погоджуються вимоги та очікування її 
учасників , називається 
1. професійна  ор ієнтац ія 
2. професійна  активізація  
3. трудова адаптація  
4. професійний відбір 
5. професійне  самовизначення 

3

99

Страница 9 из 36



 Резервом зниження  трудом істкості на підприємстві виступає 
1. удосконалення  системи ціноутворення 
2. залучення  іноземних інвестицій 
3. удосконалення  технологічних процесів та  організац ії виро бництва 
4. залучення  додаткової робочої сили 
5. удосконалення  системи опод аткування 

3

100

 Річний рівень  продуктивності прац і виз начають  
1. відношенням виробленої за рік продукції до фонду оплати  праці 
2. відношенням виробленої за рік продукції до середньорічної чисельності працівників  
3. відношенням виробленої за рік продукції до кілько сті днів у році 
4. відношення виробленої за рік продукції до суми прибутку підприємства  
5. до бутком виробленої за рік продукції та  ч исельності умовних працівників  

2

101

 Заробітна плата  – це 
1. винагорода , яку роб отодавець виплачує прац івнико ві за  виконану ним р оботу 
2. прожитковий мінімум 
3. вартісна вел ичина межі мало забезпеченості 
4. профспілкова  винагорода  
5. державна допомога  

1

102

 Мінімальна з ароб ітна  плата – це  
1. витрати під приємства на виготовлення  продукц ії 
2. собівартість виготовленої продукції 
3. встановлений д ержавою розм ір заробітної плати,  нижч е яко го не може проводитися оплата  праці прац івника  
4. валовий дохід підприємства  
5. валовий пр ибуток п ідприємства 

3

103

 Відрядна  форма оплати  прац і –  це 
1. форма  оплати прац і,  яка  встановлюється  за  кількістю виготовленої продукц ії  
2. форма  оплати прац і за відпрацьо ваним часом   
3. форма  оплати прац і за невідпрацьованим часом  
4. оплата праці за  відпр ацьований  наднормовий  час 
5. оплата праці за  відпр ацьований  ч ас в  шкідливих умовах  

1

104

 Поч асова форма оплати праці – це 
1. форма  оплати за  р озцінками  на продукцію 
2. форма  оплати прац і,  яка  встановлюється  за  відпрацьо ваний час  
3. акордна оплата  праці 
4. преміальні виплати  працівникам 
5. заохочувальні та компенсаційні виплати  

2

105

 Розцінка  – це 
1. фонд оплати праці працівників 
2. величина  оплати за одиницю  виро бленої продукц ії 
3. величина  заробітк у роб ітника за день  
4. встановлений о клад 
5. тарифна сітка 

2

106

 До негрошових методів мотивації результативної діяльност і працівників  належать  
1. гнучкий р обочий графік праці 
2. оплата навчання  
3. до плата  за  стаж  
4. п ільго ва сплата комунальних посл уг 
5. премії  

1

107

 Згідно з теорією ієрархії потреб Маслоу,  до первинних потр еб людей належать 
1. потреби самовираження  
2. фізіологічн і по треби 
3. потреби в  повазі 
4. соціальні потреби 
5. потреби у визнанн і  

2

108

 Відповідно д о теор ії ієрархії потреб Маслоу,  потреби,  необхідні для  виживання  людини,  -  це 
1. фізіологічн і по треби 
2. потреби самовираження  
3. потреби в  повазі 
4. соціальні потреби 
5. потреби у визнанн і  

1

109

 Вкажіть групи поділу персоналу 
1. основний та  оборотний персо нал 
2. постійний та змінний персонал 
3. промислово-виробничий та  непромисловий персонал 
4. умовно-постійний  та змінний персонал 
5. основний та  неосновний  персонал  

3

110
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 Працівники,  безпосередньо зайнят і виробництвом продукції (наданням послуг),  ремонтом,  перем іщенням  
вантажів ,  наг ляд ом за  роботою  промислових агрегатів , налаг одженням та  обсл уговуванням устаткування , - це 
1. керівники  
2. фахівц і 
3. робітники 
4. професіонали 
5. службовці  

3

111

 Вкажіть систему відрядної форми оплати  прац і, якої не існує 
1. пряма відрядна  
2. відрядно-пр ем іальна  
3. відрядно-пр огресивна 
4. за  посадовим окладом 
5. непряма відрядна 

4

112

 Вкажіть ознаку, за  якою  витрати  вир обництва  поділяють  на постійні та  змінні 
1. економ ічний характер витрат 
2. обсяг виробництва про дукції 
3. об'єкт калькулювання витрат 
4. характер віднесення  на об'єкт  калькулювання  витр ат 
5. суб'єкт  кальку лювання  витр ат 

2

113

 Колективний дог овір укладається  
1. між п ід приємствами  
2. між п ід приємством  та державою  
3. між комерц ійними  фірмами  
4. між власником підприємства  та труд овим колективом  
5. між кількома д ержавами  

4

114

 Виплати посад ових окладів  працівникам  підприємства  нал ежать  до   
1. фонду основно ї заробітної плати  
2. фонду прем іальних виплат  
3. фонду заохочувальних та  компенсаційних виплат  
4. виплат ,  що не  належать до складу коштів , які спрямовуються на  споживання  
5. фонду спеціал ьних виплат 

1

115

 Частина працездатного населення,  яка володіє фізичними й ро зумовими здібностями і з наннями,  необхідними 
для  здійснення корисної діяльност і, - це  
1. активне населення  
2. пасивне  населення  
3. ін телектуальні ресурси 
4. трудові ресурси  
5. виробничі ресур си  

4

116

 Особи  з високою професійною підготовкою,  безпосередньо зайняті управлінням виробничими процесами та  
підлеглими прац івниками , - це  
1. керівники  
2. робітники 
3. професіонали 
4. фахівц і 
5. службовці  

1

117

 Виро біток одного прац івника за рік визначають  
1. відношенням виробленої продукції до вартості основних засоб ів 
2. відношенням виробленої за рік продукції до середньорічної чисельності працівників  
3. відношенням виробленої продукції до кількост і днів у роц і 
4. відношенням виробленої продукції до затр ат  часу 
5. відношенням виробленої продукції до сер едньоріч ної варто сті обіго вих коштів  

2

118

 Працівники,  які здійснюють  підготовку й оформлення документ ів,  виконують адмін істративно -господарську,  
фінансову, статистичну, об ліко во-бухгалтерську,  інші функц ії обслуговування ,  -  це 
1. керівники  
2. робітники 
3. професіонали 
4. службовці 
5. фахівц і 

4

119

 Співвідношення працівників  за  категоріями  характеризує  
1. структуру персоналу під приємства 
2. середньооб ліко ву чисельність персоналу 
3. облікову чисельність персоналу станом на початок ро ку 
4. облікову чисельність персоналу станом на кінець  року 
5. середн ій стаж роботи пер соналу підприємства  

1

120

 Продуктивність праці не  може  б ути 
1. річною 
2. денною  
3. сезонною 
4. го динною  
5. місячною  

3

121
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 Час, відведений на  вир обництво  од иниці продукції ч и виконання визначено ї роб оти,  - це  
1. норма  о бслуго вування 
2. норма  ч исельності 
3. норма  ч асу 
4. норма  ч асу об слуговування 
5. норма  керованості  

3

122

 Кількість  о диниць  устаткування , виробничих площ  тощо,  які обслуговуються  одним  чи групою робітників, - це 
1. норма  ч исельності 
2. норма  ч асу 
3. норма  ч асу об слуговування 
4. норма  о бслуго вування 
5. норма  керованості  

4

123

 Кількість  працівників ,  установлена  для обслуговування об'єкта чи виконання  визначеного обсягу робіт,  - це 
1. норма  ч асу 
2. норма  ч асу об слуговування 
3. норма  о бслуго вування 
4. норма  ч исельності 
5. норма  керованості  

4

124

 Час, протягом  якого безпосер едньо здійснюється технологічний процес (зм інюється форма,  розмір и,  фізико -
хімічні властивост і д еталі чи виробу),  -  це 
1. до пом іжний  час 
2. основний час 
3. п ідготовчо -завершал ьний час 
4. час обслуговування  робочог о місця 
5. час для  відпочинку  

2

125

 Час, який встановлюється для п ід тримки працездатності р обітника протягом  зм іни,  - це 
1. час на  відпочинок 
2. основний час 
3. до пом іжний  час 
4. п ідготовчо -завершал ьний час 
5. час обслуговування  робочог о місця 

1

126

 Вкажіть показник, який є оберненим до показника виробітку 
1. прибуток 
2. трудом істкість  
3. ефективність пр аці  
4. чисельність  працівників  
5. матеріаломісткість  продукції  

2

127

 Працівники,  прийняті на  роботу і введені до штату п ідприємства без обмеження терм іну, - це  
1. постійн і пр ацівники 
2. сезонні працівники 
3. тимчасові прац івники 
4. працівники  обмежених р обіт 
5. працівники  обмеженого терміну робо ти 

1

128

 Процес поступового перенесення  вартості основних засобів на варт ість виробленої пр одукції – це 
1. первісна вартість основних засобів 
2. амортизація  о сновних засобів 
3. залишкова вар тість  основних засобів 
4. середньорічна вар тість основних засобів  
5. вартість реалізації зношених основних засобів  

2

129

 Фонд робочого часу, який дорівнює кількості календарних днів  планового періоду,  - це 
1. номінальний фонд р обочого  часу 
2. календарний фонд р обочого часу 
3. ефективний  фонд ро бочого часу 
4. реальний фонд робочого часу 
5. оптимальний фонд роб очого часу  

2

130

 Активи,  які не  мають матеріальної форми, можуть бути ідентиф іковані та використовуються п ідприємством 
більше 1 року з метою  отримання  економічних вигод , – це 
1. предмети праці 
2. нематеріальні активи  
3. працівники  під приємства  
4. засоби праці 
5. чистий  до хід п ідприємства  

2

131

 Засоб и праці,  вир ажені у вартісній формі,  які використовуються у багатьох виро бничих циклах, зберігаючи пр и 
цьому натуральну форму,  – це 
1. основн і засоби підпр иємства 
2. нематеріальні активи  п ідпр иємства 
3. фінансові ресурси підприємства  
4. предмети праці виробництва  
5. ін вестиційні ресурси вироб ництва   

1

132
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 Вкажіть,  які з зазначених елементів  виробництва  належать  до основних засобів  підприємства 
1. будинки, споруди, машини 
2. постійн і пр ацівники підприємства  
3. патенти, ліцензії 
4. насіння , пальне ,  до брива  
5. сировина , матеріали  

1

133

 Вартість  основних виробничих фонд ів у розрахунку на  одного  середньорічного працівника – це 
1. рентабельність  вир обництва  
2. фонд оплати праці 
3. фондо озброєність пр ац і 
4. фондо відд ача  
5. фондомісткість 

3

134

 Обернений по казник до показника фондовіддачі - це  
1. рентабельність  вир обництва  
2. фондомісткість 
3. фонд оплати праці 
4. фондо озброєність пр ац і 
5. трудом істкість  

2

135

 Комплекс  орг аніз аційно-господарських , фінансово-економ ічних, правових та інших з аходів ,  спрямованих на  
реорганізацію п ід приємства, що сприятиме його фінансовому оздоровленню,  збільшенню об сягів  випуску 
конкурентоспроможної продукц ії, підвищенню ефективност і виробництва  та задоволення вимог кредиторів,  -  це 
1. реструктуризація п ід приємства  
2. виробнича діяльність підприємства 
3. оновлення  стр уктури  персоналу 
4. виплата заробітної плати пр ацівникам 
5. оновлення  кадрового  складу підприємства  

1

136

 Вартість  валової продукції у розр ахунку на 1 грн.  вартост і основних виробничих фонд ів – це  
1. рентабельність  вир обництва  
2. фондо відд ача  
3. фондо озброєність пр ац і 
4. фонд оплати праці 
5. прибуток п ідпр иємства 

2

137

 Вкажіть види  зносу основних засобів  
1. фактичний  та фізичний 
2. фізичний та моральний 
3. моральний та справедливий  
4. натуральний та  моральний 
5. фізичний та справедливий 

2

138

 Вкажіть,  що означає первісна вартість основних фонд ів  
1. рентабельність  вир обництва  
2. вартість об ігових коштів  під приємства  
3. вартість предметів  прац і 
4. фактична варт ість основних фонд ів на  момент придбання і взяття на  об лік 
5. амортизаційні відрахування  на п ідприємстві  

4

139

 Відношення вибул их з підприємства  прац івників  з неповажних пр ичин  (з ініціативи працівника,  через прогули,  
пор ушення тр удової дисципліни тощо) до серед ньоспискової чисельності,  -  це 
1. коефіц ієнт  обороту персоналу за  прийомом 
2. коефіц ієнт  обороту персоналу за  вибуттям 
3. коефіц ієнт  плинності персо налу 
4. коефіц ієнт  з агального оборо ту персоналу 
5. коефіц ієнт  обов’язкового обороту персоналу  

3

140

 Вкажіть,  як називається проміжок часу від зародження  іде ї до створення,  поширення та  використання  
нововведення : 
1. дифузія  інновації 
2. ін вестиція в  інновац ію 
3. інновац ійна інвестиція  
4. життєвий  цикл інно вації 
5. інновац ії  

4

141

 Вкажіть,  які показники  нал ежать  до показників забезпеченості основними фондами 
1. прибуток та рентабельність  
2. фондо озброєність та фондозабезпеч ен ість  
3. норма  прибутку та  чистий дохід 
4. валовий дохід та рентабельність  
5. трудом істкість  і матеріаломісткість 

2

142

 Пристосування но вого робітника до змісту та  вимог прац і, соціальної сфери - це  
1. оновлення  персоналу 
2. адаптація  персоналу 
3. мотивація  персоналу 
4. стимулювання  персоналу 
5. оц інювання персоналу  

2

143
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 Вкажіть,  які з перелічених витрат  належать до  зм інних витрат,  що  залежать  від обсяг ів вироб ництва 
1. орендна плата 
2. амортизаційні відрахування  
3. вартість матеріалів і напівфабрикатів 
4. плата за кредит  
5. посадовий  о клад керівника п ідприємства  

3

144

 До витрат  на збут включають: 
1. витрати  на  пер едпродажну п ідготовку, сертифікацію, витрати на утримання  основних фондів , що обслуговують  
про цес збуту 
2. вартість сировини і матеріалів,  витрати на  дослідження та  впровадження  у виробництво но во ї продукції 
3. амортизаційні відрахування  на повне  відно влення  основних фондів  
4. амортизаційні відрахування  на часткове відновлення основних фондів 
5. вартість сировини і матеріалів для вироб ництва  товарів  

1

145

 Найвища  керівна  посада , що існує на конкретному під приємстві, -  це 
1. найвища точка  кар’єри  
2. до вжина кар’єри 
3. показник рівня  позиції 
4. показник потенційної мобільності 
5. показник планування  кар’єри  

1

146

 Основні фонди  при зарахуванн і їх на  баланс підприємства  о цінюються  
1. за  відповід ною  вартістю  
2. за  повною  початковою вартістю  
3. за  залишковою  вартістю  
4. за  змішаною вартістю 
5. за  оновленою вартістю  

2

147

 Використання  основних виробничих фондів  характеризують показники  
1. рентабельність  
2. фондо відд ача ,  фондомісткість 
3. продуктивність  прац і ро бітників 
4. коефіц ієнт  плинності персо налу 
5. прибуток  

2

148

 Розмір обсяг у валової продукції,  що припадає  на 1 гривню основних виробничих фондів ,  - це  
1. фондо відд ача  
2. енергоозбро єність  праці 
3. рентабельність  вир обництва  
4. коефіц ієнт  матеріаломісткості 
5. матеріаловіддача 

1

149

 Засоб и праці,  які багаторазово беруть  участь  у виробнич ому пр оцесі без зміни натуральної форми  і перено сять  
частинами свою вартість  на новостворений  прод укт  по мірі з носу, - це   
1. основн і фонди  
2. оборотні фонди  
3. обігові кошти  
4. ін телектуальні ресурси 
5. матеріальн і ресурси  

1

150

 Втрата  засобами виробництва їх технічно-експлуатац ійних властиво стей – це  
1. моральне зношення  засобів праці 
2. фізичне зношення основних з асобів  виробництва  
3. ліквідаційна вартість засобів виробництва 
4. амортизація  о сновних фондів  
5. первісна вартість основних фондів 

2

151

 Економічну ефективність викор истання  основних фонд ів  характеризує 
1. тривалість одного о бороту в  днях, коефіц ієнт  оборотності 
2. фондо відд ача ,  фондомісткість продукції, норма  прибутку 
3. продуктивність  прац і 
4. матеріаломісткість  
5. матеріаловіддача 

2

152

 Відношення середньорічної вар тості основних фондів  до варто сті вало во ї продукції - це 
1. прибуток 
2. фондомісткість 
3. фондо озброєність пр ац і робітників 
4. коефіц ієнт  змінност і 
5. матеріаловіддача 

2

153

 Трудомісткість,  що визначається витратами прац і кер івників , фахівців , технічних виконавців  на виготовлення  
одиниц і кожного вироб у, - це  
1. трудом істкість  технологічна 
2. трудом істкість  обслуговування 
3. трудом істкість  управління 
4. трудом істкість  продукц ії повна 
5. трудом істкість  виробнича 

3

154
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 Відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості о сновних фондів  це –  
1. прибуток 
2. фондо відд ача  
3. фондо озброєність пр ац і робітників 
4. коефіц ієнт  змінност і 
5. матеріаловіддача 

2

155

 Фондоозброєність  показує   
1. вартість основних виробничих фондів  з розрахунку на  100 га сільського сподарських угідь  
2. обсяг основних і оборотних фондів,  що припадає  на 1 грн затрат 
3. вартість основних фондів , що припад ає на 1 грн валової продукц ії 
4. вартість основних виробничих фондів  з розрахунку на  одного середньор ічного працівника 
5. вартість основних виробничих фондів  на 1 грн доходів  

4

156

 Трудомісткість,  що ви значається витратами праці допоміжних робітників ,  що зайнят і об слуго вуванням 
виробництва , на  вигото влення одиниці кожного  виро бу, - це  
1. трудом істкість  технологічна 
2. трудом істкість  обслуговування 
3. трудом істкість  управління 
4. трудом істкість  продукц ії повна 
5. трудом істкість  виробнича 

2

157

 Трудомісткість,  що  відображає  всі витрати праці на виготовлення  одиниці кожного виробу, -  це 
1. трудом істкість  продукц ії повна 
2. трудом істкість  технологічна 
3. трудом істкість  обслуговування 
4. трудом істкість  управління 
5. трудом істкість  виробнича 

1

158

 Метод вимірювання вироб ітку,  що передбачає  вико ристання обсягу вироблено ї продукції у натуральних 
вим ір никах, - це 
1. вартісний  метод 
2. натуральний метод 
3. трудовий метод 
4. умовно-натуральний  метод 
5. виробничий  метод  

2

159

 Метод вимірювання виробітку,  що передбачає  використання обсягу виробленої пр одукції у грошо вих 
вим ір никах, - це 
1. вартісний  метод 
2. натуральний метод 
3. трудовий метод 
4. умовно-натуральний  метод 
5. виробничий  метод  

1

160

 Функц ія мотивів,  яка мобілізує працівника при необхід ності здійснення значущої для ньог о діяльності,  - це 
1. орієнтуюча  функц ія 
2. зм істоутворююча функція 
3. опосередкована функція  
4. мобілізуюча  функція  
5. стимулююча функція 

4

161

 В  ієрархії потреб А.  Масл оу потр еби  у захисті від фізичних та інших небезпек з боку навколишнього 
середовища  і впевнено ст і у тому, що фізіологічн і потреби буд уть  задовольнятися у майбутньому,  належать  д о 
1. фізіологічних потреб 
2. соціальних потреб 
3. потреб в безпеці і впевненості у майбутньому 
4. потреб в по вазі 
5. потреб самовир аження  

3

162

 У мод елі МакКлелланда–Аткінсона  бажання впливати на  інших характеризує  
1. потребу в успіху 
2. потребу в належності 
3. потребу у владі 
4. фізіологічну потребу 
5. потребу самовираження 

3

163

 Заробітна плата  є джерелом  відтвор ення  робочої сил и і засобом  залучення людей  до праці, - у цьому полягає її 
1. регулююча  функція 
2. стимулююча функція 
3. соціальна функція  
4. відтво рювальна функція  
5. мотивуюча  функція 

4

164

 Можливий прибуток п ідприємства ви значає 
1. плановий  прибуток, який до сягається при повному використанні наявних ресурсів ,  но рмативн ій собівартості 
про дукції, запланованих обсягах реалізації 
2. фактичний  прибуток підприємства 
3. плановий дохід від діяльно ст і під приємства 
4. чистий  до хід від діяльності п ідприємства  
5. обсяг приб утку,  до статній для фінансування 

1

165
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 Функц ія заробітної плати, яка відіграє вирішальну ро ль пр и встано вленні залежності рівня заробітно ї плати від 
кількості,  якості і результатів  праці, - це 
1. регулююча  функція 
2. стимулююча функція 
3. соціальна функція  
4. відтво рювальна функція  
5. мотивуюча  функція 

2

166

 Вкажіть,  за  якої системи оплати праці ро зцінка встановлюється  не на  кожну операц ію о кремо, а на весь  обсяг 
роботи 
1. колективної системи оплати  прац і 
2. акордної системи оплати праці 
3. погодинно -преміальної системи оплати прац і 
4. відрядно-пр ем іальної системи оплати  прац і 
5. відрядно-пр огресивної системи  оплати праці  

2

167

 Вкажіть,  за якою  системою о плати праці виробіток робітника в  межах норми оплачується за  звичайними  
відрядними розц інками, а додатковий виробіток – за  п ід вищеними  відр ядними розцінками 
1. за  погодинно-прем іальною системою оплати  праці 
2. за  акордною системою оплати праці 
3. за  відрядно-прогресивної системи  оплати прац і 
4. за  відрядно-преміальною  системою оплати  праці 
5. за  прямою  відрядною системою оплати праці  

3

168

 Вало вий прибуто к характери зує 
1. прибуток від звичайної та надзвич айної діяльност і до  оподаткування  
2. валову виручку від реалізації,  з меншену на  податки , що входять  до складу ціни, та  соб івартість  реалізованої 
про дукції 
3. прибуток від звичайної д іяльності до опо даткування 
4. прибуток від звичайної д іяльності без оподаткування 
5. прибуток від надзвичайної діяльност і до оподаткування  

2

169

 Сума  грошових коштів  (гр ошо вих одиниць) , яку отримують працівники за  виконання визначено го обсягу робіт 
відповідно до  кількост і та яко ст і витрач еної ними праці,  а  також підсумкових результатів  праці,  – це 
1. номінальна  заробітна плата 
2. преміальні виплати  
3. надбавки до заробітної плати 
4. до плати до заробітної плати 
5. винаг орода  за  о собливі умови праці  

3

170

 Вкажіть основну умову одержання підприємством певної суми прибутку  
1. перевищення валових доход ів над валовими витратами 
2. оновлення  о сно вних засобів виробництва 
3. модер нізац ія обладнання підприємства 
4. впровадження  прискор еної амортизації 
5. оновлення  склад у прац івників 

1

171

 Грошовий  вираз кілько сті то варів і послуг, які може пр идбати  працівник за  номінальну заробітну плату, – це 
1. валовий дохід підприємства  
2. реальна заробітна плата  
3. прибуток п ідпр иємства 
4. середньорічна вар тість основних фондів підприємства  
5. середньорічний  залишок оборотних коштів підприємства 

2

172

 Розмір оплати прац і, який  визначається тар ифними ставками, відрядними розц інками, по садовими окладами,  – 
це 
1. матеріальне заохочення  за досягнення  підприємством високих кінцевих результатів ро боти  
2. основна заробітна  плата  прац івника  
3. надбавки до заробітної плати працівника 
4. до плати до заробітної плати працівника 
5. преміальні виплати  працівнику  

2

173

 Вартість  відтворення основних фондів у сучасних  умовах виробництва  визначає  
1. повна  вар тість  основних фондів  
2. відновлювана варт ість основних фондів 
3. оптимальна варт ість основних фондів 
4. раціональна  вартість  основних фондів  
5. ефективна вар тість основних фондів 

1

174

 У результаті зношення  осно вних виробничих засобів  втрач ається їх 
1. первісна вартість 
2. споживна вартість  
3. корисна вартість 
4. оптимальна варт ість 
5. раціональна  вартість  

1

175

 Частина вартості основних фонд ів,  ще не перенесена  на вироблену продукцію, по слуги, - це 
1. повна  вар тість  основних фондів  
2. оптимальна варт ість основних фондів 
3. залишкова вар тість  основних фондів  
4. раціональна  вартість  основних фондів  
5. ефективна вар тість основних фондів 

3

176
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 Співвідношення різних груп основних фонд ів у їх ній загальній  вартості – це  
1. структура обіго вих коштів 
2. виробнича структур а основних фондів 
3. структура фінансо вих р есурсів підприємства 
4. структура інвестицій  підпр иємства 
5. структура людського капіталу підпр иємства 

2

177

 Сума  засобів  ч и вартість  будь-яких активів,  яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідац ії) об'єкта  
основних засобів  п ісля  закінчення терм іну його використання ,  - це 
1. повна  вар тість  основних фондів  п ідприєм ства  
2. оптимальна варт ість основних фондів під приємства  
3. ліквідаційна вартість основних фондів під приємства 
4. раціональна  вартість  основних фондів  підприємства 
5. ефективна вар тість основних фондів п ідприємства  

3

178

 Вкажіть,  які ресурси виробництва характеризуються  первісною , залишковою та  ліквідаційною  вартістю   
1. оборотні засоби 
2. оборотні фонди  
3. фонди  обігу 
4. основн і засоби 
5. обігові кошти  

4

179

 Оригінальні позначення , які відрізняють  товари  (послуги)  одних товаровиробників  від інших,  допомагаючи  
ідентифікувати товар (послуг у) та  його товаровиробника  на ринку,  – це 
1. комп’ютерна прог рама 
2. товарний знак 
3. винахід  
4. корисна модель  
5. промисловий зразо к  

2

180

 Коефіцієнт зносу основних з асобів  визнач ають з а відношенням 
1. суми  зносу основних фондів  до  їх середньорічної вартості  
2. первісної варто сті основних з асобів  до  фонду оплати праці 
3. суми  осно вних фондів на кінець  р оку до вартості вибулих 
4. заново введених основних фондів  за  рік до вар тості на кінець р оку 
5. різниці основних фондів на  кінець року до вартост і прибулих 

1

181

 Коефіцієнт виб уття  основних засобів  визнач ають  за відношенням 
1. вартості вибулих о сновних засобів до їх суми  на почато к року 
2. первісної варто сті основних з асобів  до  фонду оплати праці 
3. суми  осно вних фондів на кінець  р оку до вартості вибулих 
4. заново введених основних фондів  за  рік до вар тості на кінець р оку 
5. різниці основних фондів на  кінець року до вартост і прибулих 

1

182

 Учасники  відповід ають  за  всі борги  фірми повністю ус ім своїм  майном  нез алежно від  величини внесеного паю,  
- це  характеристика 
1. товариства  з обмеженою від повідальн істю  
2. повного то вариства  
3. акціонерного товариства 
4. коопер ативу 
5. закритого товариства 

2

183

 Вкажіть,  які ресурси виробництва характеризуються  фізичним  та моральним зносом  
1. основн і засоби 
2. оборотні засоби 
3. виробничі засо би 
4. фонди  обігу 
5. обігові кошти  

1

184

 Людина чи комерц ійна  установа,  яка  вкладає гроші та /або  інші активи  з метою їхньо го збер еження  та  
примноження , – це  
1. ін вестор 
2. рієлтор 
3. маркетоло г 
4. фінансист 
5. бухгалтер  

1

185

 Частина оборотних засобів п ідприємств , що обслуговують  процес  виробництва,  – це 
1. фонди  обігу 
2. засоби праці 
3. предмети праці 
4. нематеріальні р есур си 
5. працівники  під приємства  

1

186

 Період часу, пр отягом  якого виріб або  парт ія виробів проходить  усі стадії виробничог о процесу і 
перетворюється на  г отовий до р еалізац ії про дукт,  називається  
1. календарний р ік 
2. фінансовий рік 
3. виробничий  (операц ійний)  цикл 
4. податковий  період  
5. календарний план  

3

187
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 Основними  показниками о боротності та  ефективності використання оборотних активів є  
1. рівень  рентабельності та  норма прибутку 
2. валова прод укц ія та прибуто к під приємства 
3. коефіц ієнт  оборотності оборотних активів  та середня тривалість  одного оборо ту 
4. фондомісткість та  фондовіддача 
5. річний  економ ічний ефект 

3

188

 Стале позначення  (назва) підприємства (фірми,  компанії, о б'єднання, о рган ізац ії тощо)  або фізич ної особи,  від 
імені яких зд ійснюється вироб нича ,  науково-дослід на , комерційна  та інші види діяльност і, - це 
1. корисна модель  
2. комп’ютерна прог рама 
3. база даних 
4. фірмова назва  
5. база знань 

4

189

 Виданий патентним від омством  документ,  який надає особі або орган ізації виключне право  на використання  
зазначеного в патент і техн ічного вирішення,  - це  
1. корисна модель  
2. ліцензійна  угода  
3. патент 
4. колективний до говір 
5. посадова інстр укц ія 

3

190

 Договір,  згідно з яким власник винаход у,  пр омислового зразка , корисно ї моделі тощо (ліцензіар) передає  іншій  
стороні (ліцензіату) ліцензію на  використання в  певних межах своїх прав  на  патенти , ноу-хау, товарн і знаки тощо,  
- це  
1. ліцензійна  угода  
2. ліцензійна  модель  
3. ліцензійний патент  
4. колективний до говір 
5. посадова інстр укц ія 

1

191

 Сировина , допоміжні матеріали, пок упні напівфабрикати,  паливо, тара , запасні частини  для  ремонту 
устаткування ,  швидкозношувані малоцінні предмети , а також  інші предмети , використовувані в пр оцесі 
виробництва , - це  
1. го това продукція на складі підприємства 
2. виробничі запаси п ідприємства 
3. напівфабрикати власно го виготовлення 
4. незавершене виробництво 
5. витрати майбутніх періодів  

2

192

 Тривалість  одного  обор оту оборотних активів  показує 
1. проміжок часу від вкладання  інвестиц ій до отримання дохо дів 
2. проміжок часу,  необхід ний  для виро бництва  певного виду про дукції 
3. скільки  дн ів  становить  період  між  по ставками товарно-матеріальних цінностей 
4. за  скільки  днів  оборотні активи  зд ійснюють один кругообіг  
5. скільки  дн ів  становить  період  між  виробництвом і збутом 

4

193

 До фондів  об іг у не належать  
1. розрахунки з дебіто рами 
2. сировина  та матеріали 
3. гр ошо ві кошти  та їх еквіваленти  
4. вкладення  в  цінні папер и 
5. гр ошо ві кошти  в  іноземній валюті  

2

194

 Обо ротн і активи поділяють на 
1. нормовані та ненормовані 
2. матеріальн і та нематеріальні 
3. активн і та пасивні 
4. одиничні та  групові 
5. первинні та  вторинні  

1

195

 До складу оборотних фонди  підприємства не  входять 
1. сировина  
2. засоби виробництва,  що  багаторазово беруть участь в  процесії виробництва   
3. основн і та допоміжні матеріали  
4. куповані напівфабр икати 
5. запасн і частини для  ремонту  

2

196

 Сукупність коштів  підприємства , що авансуються на  створення о боротних фондів  та  фондів  о бігу і 
забезпечення їх непер ервного кругообігу, - це  
1. капітальні вкладення 
2. оборотні кошти  
3. ін телектуальний кап італ 
4. основн і фонди  
5. людський капітал 

2

197

 У структурі оборотних коштів  виділ яють  
1. предмети праці і з асоби праці 
2. сировину та  матеріали 
3. незавершене виробництво та напівфабрикати 
4. оборотні фонди  і фонди  обіг у 
5. витрати майбутніх періодів  та нематеріальні активи  

4

198
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 Виго товлена  кінцева продукція ,  яка  пройшла випроб ування і приймання, повн істю укомплектована відповідно 
до договорів  із замовниками і відповід ає  технічним умовам і вимогам,  -  це 
1. го това продукція п ідприємства 
2. виробничі запаси п ідприємства 
3. напівфабрикати власно го виготовлення 
4. незавершене виробництво 
5. витрати майбутніх періодів  

1

199

 Про дукція  (роб оти ),  яка  не  пройшла ус іх передб ачених техноло гічним процесом  стадій , а  також  вироби, які не  
укомплектовані чи  не пройшли випробування і техн іч ного  приймання ,  -  це 
1. го това продукція п ідприємства 
2. виробничі запаси п ідприємства 
3. незавершене виробництво 
4. напівфабрикати власно го виготовлення 
5. витрати майбутніх періодів  

3

200

 Причиною  нерівності доход ів не  є 
1. різниця  у р івн і заробітної плати  
2. різниця  у р івн і кваліфікації 
3. забезпечен ість країни сировиною  
4. володіння  власн істю 
5. різниця  у д освіді 

3

201

 Мета  п ід приємницької діяльності полягає  у 
1. налагодженні зовн ішньоекономічних з в’язків 
2. отриманні прибутку 
3. п ідвищенні рівня життя  населення  
4. покращенні еко логії 
5. науковому прогресі  

2

202

 Економічн і загрози  для  підприємства  за  джерелом виникнення поділяють на  
1. тривалі та коротко часні 
2. внутрішні та зовнішні 
3. легальн і та нелегальні 
4. формальні та неформальні 
5. витрати майбутніх періодів  та короткострокові  

2

203

 Товарна продукція  – це 
1. запланований обсяг про дукції 
2. го това до реалізації вироблена пр одукція  
3. сума  валової та реалізованої продукц ії 
4. продукція  незавершено го виробництва  
5. продукція  майбутнього виробництва  

2

204

 Обсяг реалізованої продукції – це 
1. вироблена вало ва продукція 
2. обсяг продукц ії на  складах п ідприємства  
3. обсяг продукц ії,  що  відвантажується  покупцям  
4. продукція ,  за яку надійшли кошти  на розр ахунковий рахунок 
5. продукція  майбутнього виробництва  

4

205

 Відсо ткове від ношення  гр ошо вих надхо джень від реалізації певного  виду продукції до суми вс іх грошо вих 
надходжень  означає 
1. структуру товарної продукц ії 
2. структуру основних фондів  
3. структуру виробничих витрат 
4. структуру капітальних вк ладень  
5. структуру виробничого фонд у 

1

206

 Вкажіть,  який із факторів зумовлює  виб ір  каналу з буту 
1. структура орг ан ів влади  
2. структура споживачів 
3. характер виробництва 
4. ц іна реалізації продукц ії 
5. структура управління п ід приємством  

4

207

 Метою  визначення  валової продукції у вартісній  форм і є 
1. оц інка потреб споживач ів 
2. виз начення  потреб транспортного забезпечення  
3. виз начення  показників  складських пр иміщень  
4. виз начення  фондовід дачі основних фонд ів 
5. оц інка розм ірів  матеріальних збитків 

4

208

 Товарна продукція  – це: 
1. продукція ,  що користується попитом у споживачів  
2. обсяг товар ів та  послуг, запланованих до виго товлення  
3. сумар на вартість товар ів  р ослинництва,  тваринництва та допом іжних галузей за  мінусо м платежів  до  бюджету 
та за кред ит 
4. кількість продукції в  натуральному вигляді, призначена  до  реалізації 
5. сумарна вартість товар ів  незавершеного виробництва 

4

209
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 Відношення обсягу товарної продукц ії до обсягу вал ової продукції – це 
1. рівень  рентабельності 
2. рівень  товарності 
3. фондо озброєність 
4. фондо відд ача  
5. фондомісткість 

2

210

 У світовому господарстві переважає 
1. сфера послуг  
2. сфера виро бництва  
3. будівництво  
4. транспорт 
5. медицина 

1

211

 Симптомами банкрутства не  вважається  
1. втрата клієнтів   
2. зниження  прибутко вості виробництва  
3. зниження  ринкових цін на продукцію 
4. припинення по точних платежів  і систематичне пор ушення терм інів погашення зобов’язань  
5. втрата покупців  

3

213

 Приховане банкрутство  під приємства  характеризується  
1. приховуванням  частини прибутків  
2. важкістю зовнішнього розпізнавання  погіршення економіч ного стану підприємства 
3. звільненням  частини працівників 
4. зменшенням обсягу про дажу про дукції 
5. зростанням  собівартості виробництва 

2

214

 Механ ізм  банкрутства  і ліквідації підприємства в  Україні регулюється Законом  України  
1. Про д ержавну служб у 
2. Про м ісцеве  самовр ядування 
3. Про г осподарські товариства  
4. Про відновлення платоспроможності боржника аб о визнання  його б анкр утом  
5. Про зо внішньо економічну діяльність  

4

215

 Свід омо неправдиве оголошення про неплатоспроможність  підприємства для одержання від кредиторів  
відстрочки пл атежів  або списання  ч астини борг ів називається  
1. реальне банкрутство 
2. фінансове банкрутство 
3. фіктивне банкрутство 
4. абсолютне  банкрутство 
5. умовне  банкрутство  

3

216

 За  юридичними  п ідставами  розрізняють такі види ліквідац ії підприємства 
1. роз подільча і почергова 
2. до бровільна і примусова  
3. належна і неналежна 
4. повна  та частко ва 
5. легальна та  нелегальна  

2

217

 Назвіть вимоги , які задовольняються  в першу чергу при р еалізації майна підприємства-банкрута 
1. сплата  заборг овано сті за  оренду землі та  майна  
2. вимоги  кредиторів , не забезпечен і заставою 
3. сплата  внесків до регіонального бюджету 
4. виплата вихідної допомоги звільненим  працівникам  
5. виплата бор гів за комунальними платежами 

4

218

 У разі пр одажу майна банкрута договір купівлі-продажу укладається м іж  
1. покупцем та споживачем  
2. покупцем та ліквідаційною коміс ією 
3. орг анами вл ади  та покупцем 
4. п ідприємством -банкрутом та органами влади 
5. п ідприємством -банкрутом та прокуратур ою 

2

219

 Метою  діяльності домашнього господарства є 
1. інновац ійний розвиток економіки 
2. створення нових засобів виро бництва  
3. процвітання держави  
4. задоволення  потреб  членів сім'ї 
5. п ідвищення  заробітної плати  

4

220

 Реструктуризація  підпр иємства стосовно управління  його  пасивами називається 
1. економ ічною 
2. управлінською 
3. стратегічною 
4. фінансовою 
5. соціальною  

4

221
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 Залежно від масштабу вирішення  проблем реструктур изація може бути 
1. частковою і комплексною 
2. активною і пасивною  
3. періодичною і суцільною  
4. балансовою і позаб алансовою 
5. позитивною  і негативною  

1

222

 Оперативна реструктур изація не передбач ає  
1. диверсифікації виро бництва  
2. скорочення  обсягів  основних фондів  шляхом реалізац ії зайвого  обладнання  
3. зростання величини заборгованості 
4. припинення інвестування  
5. припинення вир обництва  

1

223

 Визначте перший  етап про цесу рестр уктуризації 
1. виз начення  цілей 
2. розробка бізнес -плану реструктуризац ії 
3. усвід омлення необхідності зм ін 
4. коригування д ій 
5. контроль дій 

3

224

 Визнану господарським судом  нездатність  боржника  відновити платоспроможність і задовольнити вимоги  
кред ито рів не  інакше , як через процедуру ліквідації,  позначають терм іном  
1. банкрутство 
2. ліцензування 
3. франчайзинг 
4. інжиніринг 
5. амортизація  

1

225

 Суб’єктом  банкрутства може бути 
1. юридична  особ а, яка неспроможна своєчасно задовольнити  вимоги  кредиторів  
2. фізична осо ба,  неспр оможна  виконати  свої г рошові зобов’язання 
3. юридична  особ а, неспроможна вчасно сплатити  податки  
4. боржник,  неспр оможність якого виконати  свої гр ошові зобов’язання встановл ена господарським судом  
5. юридична  особ а, яка неспроможна повністю виплатити под атк и та  збори  

4

226

 Вкажіть,  хто має право визнати під приємство банкрутом 
1. кредитори 
2. го спо дарський суд 
3. контрагенти  
4. працівники  під приємства  
5. держава 

2

227

 Оплата праці за  кінцевим результатом має назву 
1. погодинна  
2. відрядна 
3. бр игадна 
4. преміальна  
5. колективна 

2

228

 При  встановленні урядом ц іни нижче  рівноважної для  деяких товарів повсякденного попиту відбудеться 
1. перевиробництво прод укції 
2. зниження  попиту і збільшення пропоз иції 
3. зниження  попиту 
4. зб ільшення  попиту і зниження пр опозиції 
5. конкуренція  

4

229

 Гроші – це  
1. вартість товару,  виражена у витратах енергії 
2. вартість товару,  виражена у витратах прац і 
3. загальний еквівалент товару 
4. вартість товару,  виражена у витратах сировини 
5. вартість товару,  виражена у витратах паливно-мастильних матеріалів  

3

230

 Гото ва  до реалізац ії про дукція  належить до 
1. основних фондів 
2. виробних запасів 
3. незавершеного виро бництва  
4. фондів  обігу 
5. вторинних фондів  

4

231

 Тривалість  обороту оборотних фондів – це 
1. середньорічна сума  обор оту 
2. відношення кількост і календарних дн ів у році до коефіцієнта о боротності оборотних фондів 
3. відношення середньорічної вартості оборотних фондів до вартості о сно вних фондів 
4. відношення суми обороту до коефіцієнта  о боротності 
5. різниця  суми оборо ту та коефіц ієнта обор отності  

2

233
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 Відношення кількості календарних днів  у році до коефіцієнта  оборотності об оротних фондів  –  це 
1. тривалість одного о бороту 
2. коефіц ієнт  з авантаженості 
3. коефіц ієнт  вибуття 
4. коефіц ієнт  з ростання  
5. коефіц ієнт  ефективності  

1

234

 Норматив  оборотних засобів характеризує 
1. мінімальну величину обо ротних засобів,  достатню для  функ ціонування виро бництва  
2. середньорічний  об сяг виробничог о споживання  
3. обсяг спожито го у кожному кварталі ресурсу  
4. середньод обовий обсяг реалізац ії про дукції  
5. середньорічну собівартість  виробництва  продукц ії  

1

235

 Матеріаломісткість  валової продукц ії розраховується  шляхом  
1. відношення вар тості виготовлено ї продукції до матеріальних затрат  вир обництва  
2. відношення матеріальних затрат виробництва до вартості виробленої продукц ії 
3. відношення матеріальних затрат до варто сті основних фондів 
4. відношення матеріальних затрат виробництва до вартості додаткових фондів  
5. відношення собівартост і вир обництва  до матер іальних затрат  

2

236

 Відношення матеріальних затрат  виробництва до вартост і виро бленої продукції це 
1. фондо озброєність 
2. матеріаломісткість  
3. коефіц ієнт  обертання 
4. фондомісткість 
5. фондо відд ача  

2

237

 Відношення вартості виробленої продукц ії до  матеріальних затрат виробництва це  
1. матеріаловіддача 
2. фондо озброєність 
3. коефіц ієнт  обертання 
4. фондомісткість 
5. фондо відд ача  

1

238

 Твердження про те,  що учасник,  який від повідає за зобов'язаннями  тільки в  межах свого  внеску і може  продати  
свій пай іншому власнику,  стосується 
1. зм ішаного (командитного)  товариства  
2. публічног о акціонерного товариства  
3. повного то вариства  
4. товариства  з обмеженою від повідальн істю  
5. приватного акціонерного товариства  

4

239

 Вкажіть,  які показники  характеризують  рівень використання матеріальних ресурсів  
1. матеріаломісткість  продукції,  матер іаловіддача 
2. питома  вага накладних витрат у собівартості продукц ії 
3. амортизація  будівель  
4. вартість офісного обладнання 
5. фондо відд ача ,  фондомісткість 

1

241

 Коефіцієнт матеріаловіддачі визначають  відношенням  
1. матеріальних витрат  до реальної продукції 
2. матеріальних витрат  до загальної продукції 
3. валової продукції до матеріальних витрат 
4. номінальної продукц ії до  матеріальних витрат  
5. матеріальних витрат  до сукупної продукції  

3

242

 Вкажіть,  яка оз нака  лежить  в  основі поділу о сновних фондів на  активну і пасивну частини 
1. паспортна  продуктивність 
2. рівень  дохід ності 
3. ступінь  спрацьованості 
4. характер участ і у виробничих процесах 
5. специфіка  вир обництва  

4

243

 Безробіття,  пов 'язане зі спадом в  економіці,  називається 
1. циклічне 
2. часткове 
3. повне  
4. сезонне  
5. періодичне  

1

244

 Вкажіть,  які з нижченаведених елементів оборотних коштів  підприємства не  нормуються  
1. видатки майбутніх періодів  
2. залишки готової продукц ії на  складі 
3. гр ошо ві кошти  на розрахунковому рахунку 
4. незавершене виробництво 
5. витрати короткострокові  

3

245
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 Внутрішній устрій  п ідпр иємства,  який характеризується складом під розділів , системою їх взаємодій,  
взаємозалежності, під порядкуванням та  управління ,  визначається  як 
1. структура підприємства  
2. структура виро бничих фондів  
3. структура управління 
4. комунікац ійна структур а 
5. го спо дарська структура  

1

246

 Посередник,  який  купує то вар (акцію) з а свої гроші, а пот ім продає  їх за завищеною ціною, називається  
1. брокер 
2. дилер  
3. інвестиційний консультант  
4. емітент  
5. акціонер 

2

247

 Швидкість  обороту обігових коштів  п ідприємства  характериз ує  
1. коефіц ієнт  оборотності 
2. коефіц ієнт  з авантаження  
3. тривалість одного о бороту 
4. рентабельність  обіг ових коштів  
5. коефіц ієнт  ефективності  

3

248

 До фондів  об іг у не належать  
1. запаси  готової продукц ії 
2. сировина  і матеріали  
3. кошти на  рахунках в  банку 
4. гр оші в  касі 
5. товари  відвантажен і, але  не  оплач ен і 

2

249

 Наслід ком інфляц ії може бути 
1. зб ільшення  довгострокових інвестиц ій  
2. зниження  відсотка по кредитах 
3. зростання цін на більшість товарів 
4. зростання якост і життя 
5. зростання тривало ст і життя  

3

250

 Витрати підприємства – це  
1. сукупн і витрати живої та  ур ечевленої прац і на виробництво певного виду продукції 
2. спожиті в процесі виробництва пр одукції (товарів ,  робіт , по слуг)  виробничі фонди підприємства 
3. сукупн ість  поточних витрат , виражених у грошовій  формі  
4. сукупн ість  майбутніх витрат ,  вир ажених у грошовій формі 
5. сукупн ість  поточних витрат , виражених у натурал ьній формі  

1

251

 Под аткова  система регламентується  
1. вказівками  Пр езидента  
2. прийнятими Вер ховною  радою законами  
3. рішеннями  ур яд у 
4. місцевими наказами  
5. рішеннями  суду  

2

252

 Вкажіть,  у яких формах можуть  здійснюватись  витрати 
1. у натуральній 
2. у варт існій  
3. у варт існій  та  натуральній 
4. у грошовій 
5. у негрошовій 

3

253

 Визначте,  якої економ ічної мети  прагне сусп ільство,  якщо воно намагається мін імізувати витрати і 
максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурс ів 
1. забезпечення економічного зростання  
2. досягнення по вної зайнятості 
3. досягнення еко ном іч ної ефективності 
4. п ідтримання стабільного рівня цін  
5. зростання якост і життя 

3

254

 Україна є  членом такої міжнаро дної економічної орган ізації як 
1. ЄС  
2. ОПЕК  
3. МВФ  
4. ЄЕП 
5. ОНД 

3

255

 Внутрішньогалузева конкуренція  призводить  до 
1. виникнення  ефекту заміщення 
2. переливу капіталу м іж різними фірмами галуз і 
3. встановлення єдиної ринкової ц іни на  стандартизовану прод укцію 
4. п ідвищення  галузевої норми  прибутку 
5. зменшення галузево ї но рми прибутку  

3

256
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 Граничні витрати  – це  
1. собівартість реалізованої підприємством про дукц ії 
2. різниця  між  чистим доходом від реалізації продукц ії та її собівартістю 
3. витрати, які потрібні для  виконання управлінських функцій 
4. витрати, які необхідні для виробництва ще одн ієї додаткової о диниці про дукції 
5. сума  інвестиц ійних та пото чних витрат 

4

257

 Повна со біварт ість  одиниці продукції – це 
1. витрати, пов’язані з виробництвом та  реалізац ією одиниці продукції 
2. витрати, пов’язані з виробництвом одиниц і пр одукції 
3. загальна сума витрат  на реалізацію продукції 
4. витрати, пов’язані з ор ганіз ацією та  управлінням виро бничим процесом  
5. різниця  між  інвестиційними та поточними  витратами виро бництва  

1

258

 Вкажіть,  в яких одиницях вимірюється собівартість продукції 
1. натуральних 
2. вагових 
3. структурних 
4. гр ошо вих 
5. номінальних 

4

259

 Визначте,  яка  з наведених нижч е ознак є  характерною  для корпорац ій 
1. використання  найманої прац і 
2. невеликий  р озмір 
3. сплата  дивідендів 
4. професійне  управління  
5. видача  паїв  

3

260

 Надлишок то варів  на ринку виникне  після  введення ур яд ом 
1. фіксованої мінімальної ціни 
2. збо рів за митне оформлення товарів  
3. податку на пр ибуток 
4. обмежень  виробникам 
5. імпортних квот 

1

261

 Процес виведення майна п ід приємств  державного сектора  з власності держави називається 
1. колонізац ія                    
2. націоналізація  
3. експропріація                     
4. приватизація 
5. реструктуризація 

4

263

 До накладних витрат на виробництво продукції відносять 
1. вартість сировини і матеріалів 
2. вартість пально го 
3. вартість запчастин  
4. витрати на  управл іння та  обслуго вування виро бництва  і збут  продукції 
5. вартість електроенер гії  

4

264

 Техно логічна  собівартість  продукції включає витр ати 
1. пов’язані з виробництвом продукції відповідно до техно логічно го процесу 
2. на придбання канцеляр ських товарів  
3. на управління виробництвом  
4. на оплату прац і пр ац івників  фінансового відділу п ідприємства  
5. на випл ату прем ій  

1

265

 Виро бнич а со бівартість  продукц ії включ ає в  себе витрати  
1. на канцеляр ське прилад дя 
2. загальновиробничі і технологічн і витрати 
3. на збут пр одукції 
4. загальногосподарські витрати  
5. майбутні витрати 

2

266

 Визначте,  які відрахування відшкодовують зношування основних фондів  при виробництві продук ції 
1. матеріальн і витрати  
2. витрати на  реалізац ію продукції 
3. амортизаційні відрахування  
4. заробітна плата  виробничого персоналу 
5. майбутні витрати 

3

267

 До соб івартості реалізованої продукц ії не  вхо дять  
1. витрати на  сировину 
2. витрати, пов’язані з реал ізацією про дукції 
3. витрати на  незавершене будівництво невиробничих приміщень 
4. витрати на  електроенергію 
5. витрати на  матеріали  

3

268
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 Визначте,  які витр ати не  входять  до собівартості продукції 
1. адмін істративні витр ати 
2. витрати на  збут 
3. нестачі та втрати від псування ц інно стей , штрафи , пені 
4. загальногосподарські витрати  
5. витрати на  сировину 

3

269

 Товариство, всі учасники якого займаються  спільною підприємницькою діяльн істю і несуть повну солідарну 
відповідальн ість за зоб ов’язання п ідприємства вс ім своїм  майном , має назву 
1. товариство  з додатковою  відповід альністю  
2. товариство  з обмеженою  відповідальністю 
3. акціонерне товариство 
4. товариство  з повною відповідальн істю 
5. товариство  з частко вою відповідальністю  

4

270

 Сукупність фо рм взаємовідносин, зв’язків між окремими суб ’єктами господарювання,  взаємодія м іж якими 
забезпечує можливість  для по купців  купити,  а для продавців  продати  товари, має назву 
1. біржа  праці 
2. фондо вий ринок 
3. ринок товарів  
4. конкуренція  
5. ринок ноу-хау  

3

271

 Постійні витрати при виро бництві продукції –  це 
1. витрати, які здійснюються незалежно від кількост і вир обленої продукц ії,  обсягу виконаних робіт 
2. витрати майбутніх періодів 
3. витрати на  будівництво соціальних закладів 
4. витрати на  утримання персо налу 
5. витрати на  оновлення парку автомобілів  

1

272

 Основні витрати – це 
1. витрати, пов’язані з безпосередн ім виробництвом продукції 
2. витрати на  проїзд офісних працівників  
3. витрати на  утримання легкового автотранспорту 
4. витрати на  проведення  розважальних захо дів 
5. витрати на  планування  

1

273

 Від обсягу виробництва  продукції не  залежать 
1. сумарні витрати 
2. часткові витрати 
3. постійн і витрати 
4. витрати на  планування  
5. зм інні витрати  

3

274

 Величина відрахувань  на соціальні потреби обчислюється  
1. у встановлених нормах залежно від величини основної зар плати 
2. у встановлених нормах залежно від величини премії 
3. у встановлених нормах залежно від величини отриманих бо нусів 
4. у встановлених нормах залежно від транспор тних витрат 
5. у встановлених нормах залежно від величини доплат 

1

275

 Виро бнич а со бівартість  та  повна собіварт ість виробництва пр одукції від різняються  наявністю  в останній 
1. витрат на  реалізацію  продукц ії  
2. залишків витрат майбутніх періодів  і майбутніх платежів 
3. залишків невико ристаних матеріалів   
4. витрат на  корпоративн і заходи 
5. витрат на  стажування працівників  

1

276

 Калькуляція продукції – це   
1. обчислення  витрат на реаліз ацію  продукц ії 
2. обчислення  собівар тості продукц ії за  окр емими  статтями витрат  
3. обчислення  вартості житлово-комунальних по слуг 
4. обчислення  вартості утримання невиробничих приміщень 
5. витрати на  від рядження керівного складу працівників  п ідприємства  

2

277

 Зношування основних засобів п ідприємства  буває  
1. хім ічне  
2. фізичне 
3. енергетич не  
4. економ ічне  
5. соціальне 

2

278

 Вкажіть за  яким показником  можна  найповніше оц інити рівень  життя в країні 
1. прибуток п ідпр иємства 
2. трудом істкість  одиниці продукції 
3. реальний дохід на  душу населення 
4. собівартість про дукції 
5. відсоткова  ставка за кредит 

3

279
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 До матеріальних витрат не  належить  
1. оплата праці 
2. придб ання  сировини 
3. придб ання  комплектуючих вироб ів 
4. прибуток п ідпр иємства 
5. придб ання  споруд  

1

280

 Під модерн ізац ією  основних засобів підприємства розуміють 
1. поточний  ремо нт діючих машин,  що забезпечує їх безперебійну ро боту 
2. конструктивне вдосконалення діючих машин,  що підвищує  техн ічний рівень і покращує економічні показники 
3. оновлення  склад у прац івників за професійно-кваліфікаційним р івнем  
4. оптимізацію обслуговування  робочих місць 
5. оновлення  парк у легкового транспор ту 

2

281

 На промислових підприємствах виділяють таку групу персоналу 
1. функц іональний  персонал 
2. розрахунковий персонал 
3. понаднормовий  персонал 
4. промислово-виробничий персонал 
5. професійний персонал 

4

282

 Тип економічної системи визнач ається 
1. транспортними комунікаціями  
2. формами власності і способами управління  
3. кількістю населення  кр аїни   
4. запасами корисних копалин  
5. розміром країни  

2

283

 Витрати на  з бут – це 
1. витрати, пов'язані з плануванням  та виробництвом  продукції 
2. витрати на  тару, упаковку, транспорт,  рекламу та  дослідження ринку 
3. витрати на  виробництво додаткової продукції 
4. витрати на  від рядження прац івників  
5. витрати на  утримання робочо ї сили 

2

284

 Вкажіть,  яка собівартість не  визначається 
1. індивідуальна 
2. виробнича 
3. повна   
4. фінансова 
5. середньорічна 

4

285

 Натур альне г осподарство є  характерним  
1. для  традиц ійного суспільства (суспільства  з аграр ним  укладом ) 
2. для  со ціалістичного сусп ільства  
3. для  кап італістично го суспільства  
4. для  індустріальної епохи 
5. для  постіндустріальної епохи  

1

286

 Ознакою планової економічної системи не є 
1. державна власність  на засоби виробництва  
2. централізоване управління економікою 
3. вільне  ціноутво рення  
4. нормований розпод іл 
5. державна власність  на пр едмети виробництва 

3

287

 Ознакою ринко во ї економіки є  
1. вільне  ціноутво рення 
2. роз поділ праці за статтю  та віком 
3. прямий  державний  контроль над цінами 
4. централізоване планування 
5. прямий  продуктообмін  

1

288

 Додаткова  заробітна плата – це 
1. винагорода  за  працю  за  неосновним м ісцем роботи 
2. винагорода  за  працю  понад встановлені норми та  особливі умо ви  праці 
3. оплата праці за  виправлення браку 
4. винагорода  за  о сно вну працю  
5. винагорода  за  некваліфіковану працю  

2

289

 Змішана  економічна  система  виник ла 
1. у первісному суспільстві  
2. у період феодалізму 
3. в  соц іалістичному сусп ільстві 
4. у ХХ столітті в розвинених країнах 
5. у ХVIII  сто літті в країнах Африки  

4

290
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 Економічна роль д ержави в умо вах ринко вих відносин по лягає 
1. в  отриманн і максимально можливого прибутку 
2. в  пом 'якшенні негативних наслідків  дії ринкового  механізму 
3. у збагаченн і владної еліти  
4. у посиленн і контро лю над суспільством 
5. у посиленн і свого авторитету на міжнародній арені  

2

291

 Про  рівень  економ іки кожної країни судять 
1. за  кількістю фабрик і заводів  
2. за  запасами  мінеральної сировини 
3. за  виробництвом продуктів харчування  
4. за  валовим  внутрішнім продуктом  
5. за  рівнем розвитку інфраструктури 

4

292

 Нововведення  в галузі техн іки,  технології,  о рган ізац ії пр аці,  управління,  а  також у інших сферах наукової та  
соціальної діяльності,  засноване на  використанн і досягнень науки  і передового досвіду,  позначається  терм іном  
1. ін вестиція 
2. амортизація  
3. інновац ія 
4. ін телектуальний кап італ 
5. ліцензія 

3

293

 Продуктивність праці – це  
1. швидкість  виконання роботи  
2. якість виро бленої продукції 
3. кількість продукції в  одиницю часу  
4. рівень  роз витку технолог ії 
5. витрати на  прод укц ію 

3

294

 Плата  за використання  землі називається 
1. п ідприємницький дохід  
2. ц іна землі  
3. рента 
4. прибуток 
5. лізинг  

3

295

 Самостійна, систематична , на  власний риз ик д іяльність  з виробництва  продукції,  виконання робіт,  над ання  
послуг з метою отримання  приб утку визначається  законод авством України як 
1. п ідприємство 
2. виробництво 
3. п ідприємництво 
4. го спо дарництво 
5. колективізм  

3

296

 Собіварт істю називається 
1. гр ошо вий вираз сукупних матеріальних і трудових витрат  підпр иємства на виробництво одиниці продукції 
2. затрати  на сировину  
3. затрати  живої прац і на одиницю про дукції 
4. вартість продукту,  створеного необхідною пр ацею  
5. якість про дукту,  створеного працею 

1

297

 Основним показником  ефективності виробництва на  конкретному підпр иємстві є  
1. наявність  п ідсобного господарства 
2. заробітна плата  керівників 
3. величина  податків,  які відраховуються державі 
4. прибуток 
5. собівартість 

4

298

 Ступ інь ефективності використання  власних ресурсів підприємства  показує  
1. прибуток  
2. рентабельність   
3. дивіденди  
4. бухгалтерський облік 
5. собівартість 

2

299

 Надання  права  на  виробництво і збут  про дукції (надання послуг), а  також практично ї д опомоги  в справі 
організації бізнесу – це  
1. франчайзинг 
2. лізинг 
3. іпотека 
4. кредит  
5. страхування  

1

300

 На спільному володінн і землею заснована  економіка  
1. традиційна 
2. планова  
3. ринкова  
4. зм ішана 
5. комплексна 

1

301
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 Вклад ення  гр ошо вих коштів у цінн і папери – це 
1. фінансові інвестиц ії 
2. реальн і інвестиції 
3. валові інвестиц ії 
4. чисті інвестиц ії 
5. сукупн і інвестиції 

1

302

 Підприємницька діяльність ,  спрямована на інвестування  власних чи залучених фінансових коштів , яка полягає 
в  наданн і лізинго давцем у виключ не  користування на визначений строк лізинг оодержувачу майна, називається  
1. управління  
2. інновац ійний процес 
3. виробництво 
4. лізинг 
5. торгівля 

4

303

 У про цесі виробництва між  людьми складаються відносини 
1. ділові 
2. до вірчі 
3. робочі 
4. виробничі 
5. соціальні  

4

305

 Оберіть неправильне тлумачення  поняття  «акц ія»: 
1. є  однією з форм заро бітної плати 
2. являє  собою  свідоцтво про власність  на визначену частку статутного  капіталу акц іонерног о товариства  
3. надає власникові пр аво на участь  в управлінні товариством  
4. надає власникові пр аво на частину прибутку товариства  у випадку його р озподілу 
5. є  одиницею кап італу, переданого акц іонерами у ко ристування акціо нер ному товариству. 

1

306

 Різновидом змішаної форми власності не  є власн ість  
1. акціонерного товариства  
2. спільного п ідприємства   
3. коопер ативу  
4. фермер а 
5. комерц ійно го товар иства 

4

307

 Середня ціна реалізації одиниці продукції визначається  як 
1. відношення кількост і реалізованої про дукції до вир учки від реалізац ії ціє ї продукції 
2. відношення вируч ки від реалізації продукц ії до  кількост і р еалізо вано ї про дукції 
3. відношення вируч ки від реалізації продукц ії до  кількост і виробленої продукц ії 
4. середньоарифметична величина  поточ них цін  реалізац ії пр одукції 
5. сума  величин поточних цін реалізації продукц ії  

2

308

 У ринковій економіці пр одукт праці називається 
1. простим продуктом  
2. до датковою вартістю  
3. товаром  
4. виробом 
5. валовою вартістю 

3

309

 Про цес обґрунтування,  затвердження та перег ляду цін  і тар иф ів, ви значення  їх рівня, співвідношення та  
структур и позначається поняттям 
1. інновац ійний процес 
2. стимулювання  
3. мотивування 
4. ц іноутвор ення  
5. ін вестування 

4

310

 Вкажіть основні елементи ціни 
1. витрати на  виробництво та  збут  продукц ії 
2. собівартість та  приб уток 
3. прибуток та по даток на дод ану вартість 
4. собівартість та  торгівельна надбавка  
5. податок на  дод ану вартість  

2

311

 Вкажіть форми  оплати праці 
1. обліково-вимірювальна  
2. роз подільча та стимулююча 
3. почасова та  відр ядна 
4. регулювальна  та маркетингова 
5. контролююча 

3

312

 Абсолютна ефективність кап італьних вкладень характериз ується показником 
1. обсягу валової продукц ії в розрахунку на  одиницю  земельної площі 
2. норми  прибутку 
3. відношення приросту прибутку до суми капітальних вкладень, яка зумовила  цей приріст 
4. приведеними витратами  
5. собівартістю 

3

313
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 До передумов виникнення  грошей не  належить 
1. перехід від натурального господарства  до виробництва товарів та обміну ними 
2. панування натурального господарства 
3. поява  майнової незалежності господ арюючих суб’єкт ів  – власників ,  які виробляють то варну пр одукцію  
4. необхід ність до тримання  еквівалентності при  обм іні шляхом  виміру вартост і товару 
5. роз виток ринкових відносин  

2

314

 При  перевищенні грошової маси  над то варною настає  
1. депресія 
2. стагнація  
3. інфляція 
4. деградація 
5. реструктуризація 

3

315

 При  інфляції дефіцит то варів виникає, якщо 
1. зб ільшується заробітна  плата  
2. держава підтр имує  виробників 
3. держава регулює ціни  
4. держава не втр учається  в ринкові відносини 
5. держава збільшує податки 

3

316

 Цінні папери можна придбати на ринку 
1. фінансовому  
2. фондо вому  
3. засобів виробництва  
4. товарів  і по слуг 
5. ц інних ресурсів  

2

317

 За  ступенем впливу держави на  формування цін виділяють такі їх види  
1. внутрішні,  зовн ішні 
2. недержавн і, державні 
3. пропор ційн і, прогресивні, регресивні 
4. вільні (дого вірн і),  регульован і, фіксован і 
5. експортні, імпортн і, транзитн і 

4

319

 Ціна виконує  такі функції 
1. функц іонально-трудову та соціально-трудову 
2. стимулюючу,  регулювальну, обліково-вимірювальну та розподільчу 
3. економ ічну,  соц іальну та  екологічну 
4. інтеграційну та диференційну 
5. адаптаційну та  контролюючу  

2

320

 Визначте,  яка  ц іна  вико ристовується  при обчисленні г рошових надходжень  п ідприємства 
1. прейскурантна  
2. п ільго ва 
3. реалізаційна 
4. планова 
5. фіксована  

3

321

 Визначте,  що  розум іють під  ціною товару  
1. гр ошо вий вираз вартості товару 
2. гр ошо ва форма затрат праці, необхідної для виробництва продукції 
3. гр ошо вий вираз витрат виробництва 
4. виробнича собіварт ість плюс чистий дохід 
5. гр ошо вий вираз затр ачених  послуг  

1

322

 Вкажіть складову ціни 
1. рентабельність  вир обництва  
2. гр аничні витрати 
3. собівартість про дукції 
4. податок з прибутку 
5. сукупний  дохід  

3

323

 Ціна для  закупівлі продукц ії або надання  кр едиту під заставу називається 
1. заставною 
2. кошто рисною 
3. порівняльною 
4. роз дрібною  
5. позиковою  

1

325

 Вкажіть,  які ціни вико ристовуються  при  обчисленні обсягу вало во ї пр одукції 
1. до говірні 
2. прейскурантні 
3. порівняльн і 
4. закупівельні 
5. торгівельні  

3

326
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 Не існує  такої функції ціни 
1. роз подільчої 
2. стимуляційної 
3. регулювальної 
4. пануючої 
5. контролюючої  

4

327

 Ефективність  використання  основних фондів  підприємства  характеризується  показником 
1. фондо відд ачі 
2. попиту на  продукц ію  
3. частки ринку 
4. конкурентоспроможност і 
5. трудом істко ст і 

1

328

 Вкажіть,  у чому полягає  розподільча  функція ціни 
1. роз поділі і перерозподілі валовог о доходу між  галузями 
2. роз поділі і перерозподілі основних фондів на підприємстві 
3. зростанні привабливості ринку 
4. регулюванн і р озвитку інфраструктури  
5. регулюванн і ч асу на роботу  

1

329

 Оптові ціни – це ціни 
1. за  якими підприємства  реалізують  свою продукцію  великими партіями 
2. за  якими підприємства  реалізують  продукц ію малими парт іями 
3. за  якими підприємства  реалізують  продукц ію населенню 
4. фондо вого ринку 
5. ринку праці  

1

330

 Ціни,  за якими купуються товари  великими партіями , називаються  
1. роз дрібними 
2. комісійними 
3. порівняльними 
4. гур товими 
5. партійними  

4

331

 Визначте,  до якої ціни  не входить торгова  нац інка 
1. закупівельна ціна 
2. оптова  ціна  під приємств  
3. роз дрібна  ц іна  
4. до говірна  ц іна 
5. партійна ціна 

1

332

 Роздрібн і ц іни – це  
1. ц іни,  за якими  населення купує товари в роздрібній  торгівлі  
2. ц іни,  за якими  п ідприємства  реалізують пр одукцію  
3. ц іни,  за якими  товари купуються  з одночасною виплатою грошей 
4. ц іни на  оптовому ринку 
5. ц іни на  фінансовому ринку  

1

333

 Верхня межа  тривалості робочого часу для нормальних умов прац і становить  
1. 1980 го дин на рік 
2. 24 год ини  на тиждень 
3. 36 год ин на  тиждень  
4. 40 год ин на  тиждень  
5. 48 год ин на  тиждень  

4

334

 За  способом фіксації існує  такий вид цін  як 
1. партнерські 
2. трансферні 
3. комерц ійні 
4. заставн і 
5. фондо ві  

2

335

 Цілеспрямована,  доцільна  діяльність  – це: 
1. креативність 
2. рентабельність  
3. творчість 
4. праця 
5. стажування  

4

336

 Оберіть правильну відповідь  
1. поняття «дохід » і «прибуток» ідентичні 
2. поняття «дохід » ширше  від поняття «прибуток» 
3. поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід» 
4. поняття «дохід » і «прибуток» є  синонімами 
5. поняття «дохід » і «прибуток» не вживаються у ринковій  економіці  

2

337
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 Вкажіть,  як визначається пр ибуток від реалізації продукції 
1. виручка від  підприємницької діяльності,  скоригована  на  розмір податків  з  обороту 
2. до хід від операц ійної діяльності за мінусом адмін істративних витрат 
3. прибуток від фінансової,  інвестиційної та іншої діяльност і 
4. виручка від  реаліз ації продукції за  мінусом по вної собівартості виробництва та реалізації продукції 
5. до хід від звичайної діяльності за мінусом  сукупних витрат  

4

338

 Шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіц ієнт ів, за допомогою яких виявляється б езпосередня  
залежність розміру заробітної плати,  –  це: 
1. тарифна ставка  
2. схема посадових оклад ів  
3. тарифна сітка 
4. комунікац ійна сітка 
5. управлінська решітка 

3

339

 Вкажіть,  що означає валовий прибуток 
1. це  різниця  між  чистим доходом  від реалізац ії продукції (товарів , робіт, послуг)  та  со біварт істю  реалізованої 
про дукції 
2. це прибуток, що  надхо дить у розпор ядження підприємства  після  сплати податку на прибуток 
3. це заг альна  сума  доходів  від реалізації продукц ії (товар ів,  р обіт,  послуг ) підприємства 
4. це чистий прибуто к за м інусом суми под атку на прибуток 
5. це добуток постійних витрат  та прибутку 

1

340

 Прибуток, що над ходить у розпорядження під приємства п ісля  сплати податку на  прибуток, - це 
1. балансовий прибуто к 
2. валовий пр ибуток 
3. фінансовий пр ибуток 
4. чистий  прибуток 
5. маржинальний  приб уток  

4

341

 Чистий прибуток підприємства  роз поділяється на 
1. класифікований  і некласифікований  
2. формування фонду нагромадження та фонду споживання 
3. придб ання  цінних папер ів інших під приємств  та виплату премій  прац івникам підприємства  
4. формування фонду соціальної допомоги та  матеріального заохочення  
5. балансовий і валовий  

2

342

 Операційний прибуток підприємства  ро зр аховується  як 
1. балансовий прибуто к, скор игований  на рівень  інфляції 
2. балансовий прибуто к, скор игований  на різницю інших операційних доход ів та  о перац ійних витрат 
3. різниця  між  чистим прибутком та іншими витратами 
4. різниця  між  іншими доходами та витратами на  виробництво  продукції 
5. придб ання  цінних папер ів інших під приємств  та виплату премій  прац івникам підприємства  

2

343

 Класичний  ринок характеризується  
1. плановим веденням господарства  
2. роз поділом  за  трудовою  нормою 
3. самост ійністю  товар овиробників  
4. державним  регулюванням ринкових відносин 
5. регулюванням ринко вих відносин закритими  товариствами  

3

344

 Вкажіть форму річної звітності,  в якій розкр ивається  інформація для о цінки  ефективності ведення  операц ійно ї,  
звичайної та іншої діяльно сті п ідприємства  
1. Форма №1 «Звіт з праці» 
2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати» 
3. Форма №3 «Звіт про використання робочого часу» 
4. Форма №5 «Звіт про якісний  та кількісний склад персонал у» 
5. Звіт з виробничої практики  

2

345

 Рівень рентабельності – це 
1. відсоткове відношення прибутку до суми матеріально-грошових затрат, пов'язаних з  виробництвом і 
реалізацією продукції 
2. відсоткове відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до повної собівартості цієї 
продукції 
3. відсоткове відношення маси прибутку до середньорічної балансової вартості необоротних та оборотних активів 
підприємства 
4. добуток прибутку та кількості реалізованої продукції 
5. відношення прибутку до кількості реалізованої продукції  

1

346

 Винагорода за  ро боту понад встановлен і норми, за  трудові успіхи, винахідництво та  о собл иві умови праці – це: 
1. повна  заробітна плата 
2. до даткова заро бітна  плата 
3. часткова заробітна плата  
4. до пом іжна заробітна плата  
5. основна заробітна  плата  

2

347

 В  економіці під ринком розуміють 
1. курс продажу товарів 
2. сегмент реалізації валюти 
3. виготовлення продуктів праці виключно для власних потреб 
4. відносини з приво ду куп івлі-пр одажу то варів  
5. спеціалізац ію трудової діяльност і  

4

348
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 Економічний  зміст  рентабельності полягає в  тому,  що цей показник 
1. показує , скільки копійок доходу отримано на  кожну гривню витрат  
2. показує , скільки копійок прибутку отримано на  кожну гривню позикового кап італу 
3. показує , скільки копійок прибутку отримано на  кожну гривню витр ат  
4. показує  співвідношення обсягів вироб ництва  і реалізації продукції 
5. показує , скільки по трібно витратити часу на виробництво певно го обсягу про дукції 

3

349

 Ринок характер изується  
1. нерегульованим  попитом  і пропозиц ією 
2. відсутністю  об'єктивних законів  функціонування  
3. повним  ко нтр олем  держави  над виро бництвом  і споживанням 
4. наявністю  орг ан ів  планування та  обліку 
5. частковим  контролем держави над виробництвом  

1

350

 Виро бнич а потужність  п ідприємства – це 
1. середньорічна вар тість основних фондів,  поділена  на розм ір чистого доходу від реалізації продукції 
2. максимально можливий обсяг випуску продукц ії за  певний проміжок часу 
3. розмір чистого дохо ду від реалізації продукції,  поділений на  сер едньор іч ну варт ість  основних фонд ів 
4. співвід ношення  м іж обсягом виро бництва  в о сно вних і допом іжних цехах (відділеннях, галуз ях тощо)  
підприємства 
5. чистий  до хід від реалізації продукції у р озрах унку на  одного пр ацівника 

2

351

 Фінансова діяльн ість підприємства  – це  
1. зд ійснення  регулярних виплат до бюджету та  інших цільових фондів 
2. гр ошо ві від носини,  пов’язан і з обігом  коштів підприємства  
3. виз начення  ро змірів  необхідних інвестиц ій в економіку регіону 
4. сукупн ість  практичних д ій суб’єктів  господарювання  щодо реалізації інвестицій 
5. сукупн ість  практичних д ій суб’єктів  господарювання  у зовнішньоеконом ічній діяльності  

2

352

 Гроші не виконують функцію 
1. міри вартості 
2. засобу об іг у 
3. засобу нагр омадження  
4. засобу вир обництва  
5. засобу платежу  

4

353

 Підвищення рентабельності активів  п ід приємства  засвідч ує про 
1. п ідвищення  ефективності діяльност і п ідприємства  
2. зб ільшення  обсягів  реалізац ії пр одукції підпр иємства 
3. зростання вар тості кредитів підпр иємства 
4. п ідвищення  цін на  продукц ію  підприємства 
5. зменшення вар тості активів п ід приємства  

1

355

 Вкажіть,  що розум іють під якістю прод укції 
1. задоволення  певної потреби  споживачів за рахунок певних властивостей  продукц ії 
2. сукупність  властиво стей  про дукції, які зумовлюють  її здатність з адовольняти певні потреби  від повідно  до її 
призначення  
3. кількісні ознаки  продукції,  що характеризують доц ільн ість її придб ання  
4. придатність пр одукту праці до споживання  
5. задоволення  сукупної потреби споживачів 

2

356

 Якщо  попит на  товар перевищує  пропозицію,  то ціна  товар у 
1. знизиться  
2. п ідвищиться 
3. буде коливатися  у певному д іапазон і 
4. залишиться  без зміни 
5. дорівнюватиме собівартост і  

2

357

 Закон попиту не буде д іяти 
1. за  умови високого врожаю 
2. при зростанні попиту на нафту 
3. при наповненні ринку то варами  
4. п ід ч ас  проведення аук ціону 
5. за  умови низького врожаю 

4

358

 Досконала конкуренція вигідна 
1. покупцеві  
2. п ідприємцю   
3. державі  
4. банкам 
5. біржам  

1

359

 Основою  регулювання  оплати прац і в  Україн і є: 
1. питання нац іо нальної б езпеки 
2. митний  код екс  
3. тарифна система з її тарифними  сітками та схемами  посадових  окладів 
4. податковий  код екс  
5. курс о бміну валют 

3

360
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 Компанія,  яка  має  у своєму розпорядженн і контро льн і пакети акцій інших п ідприємств,  називається 
1. трестом  
2. концерном  
3. акціонерним товариством 
4. холдингом 
5. конгломератом  

4

361

 Рівень  товарності розраховується  як 
1. відношення продукції у натуральному вим ірі до вар тості валової продукції,  виражене  у відсотках 
2. відношення вал ово ї продукції у фізичній вазі до товар ної продукції 
3. до буток кількості реалізованої та  виг отовленої продукц ії 
4. відношення кількост і реалізованої про дукції до кількості виробленої продукц ії, виражене у відсотках 
5. сума  кількості реалізованої та виготовленої продукції  

4

362

 Абсолютна монопо лія  
1. сприяє  техн ічному пер еозбр оєнню п ід приємства 
2. виключає механ ізм вільної конкур енції  
3. загострює боротьб у між  монополіями 
4. зб ільшує доходи держави 
5. зменшує д оходи держави  

2

363

 Для  ро звинених держав сьогодні хар актерна тенденц ія  
1. зростання ролі дрібних і сер едн іх  під приємств  
2. націоналізації найважливіших сфер економіки  
3. ослаб лення  конкурентної боротьби 
4. створення підприємств-г ігантів  
5. створення підприємств-моно полістів  

1

364

 Мета  створення монопо лії 
1. зб ільшення  якості товарів і послуг  
2. зб ільшення  випуску продукц ії 
3 отримання  прибутк у  
4. отримання  моно польного  дох оду 
5. зб ільшення  партнерів покупц ів 

4

365

 Державне  регулювання  економіки включає в  себе 
1. анархію взаємовідносин 
2. ринкове самонастроювання  
3. стимулювання  розвитку науки і технології 
4. обмеження попиту 
5. зб ільшення  послуг  

3

366

 Причиною  приватизації є 
1. зм іна  політичної еліти  
2. прагнення  держави уникнути втручання в  економіку 
3. соціальні потрясіння   
4. неефективна діяльн ість державного сектор а 
5. зб ільшення  політичної еліти  

4

367

 Причиною  циклічних криз в  економ іці є 
1. невідпо відн ість рівня доходів рівню цін 
2. державне регулювання економіки  
3. виконання  вимог профспілок пр о підвищення  заробітної плати   
4. помилки при плануванні 
5. прагнення  держави уникнути втручання в  економіку 

1

368

 Сучасна держава впливає на ціни  
1. шляхом заборони спекулятивних операцій 
2. через  податкову систему 
3. створюючи альтернативний  д ержавний сектор 
4. за  допомогою профспілок 
5. за  допомогою об’єднань під приємців 

2

369

 Усі види майнових та  інтелектуальних цінностей , які вкладаються в о б’єкти підприємницької та  інших видів  
діяльност і, в  р езультаті яких створюється прибуток аб о д осягається со ціальний ефект,  позначається по няттям  
1. інновац ії 
2. ін вестиції 
3. ліцензування 
4. амортизація  
5. людський капітал 

2

370

 Інвестиційна діяльн ість під приємства  о значає  
1. практичні дії підприємців з пошуку ресурсів 
2. вивчення можливостей одержання кредитів з метою  р озширення  виробництва 
3. сукупн ість  практичних д ій щодо з більшення  прибутку підприємства  
4. сукупн ість  практичних д ій підпр иємства щодо реалізац ії інвестицій  
5. сукупн ість  практичних д ій щодо ліквідації підприємства 

4

371
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 За  о б?єктами вкладення  інвестиції поділяють  на 
1. реальн і та  фінансові 
2. валові та чисті 
3. короткострокові та довгостр окові 
4. прямі та непрям і 
5. до вго тривалі та  короткотермінові 

1

372

 Чисті інвестиції –  це 
1. придб ання  цінних папер ів 
2. сума  валових інвестицій , зменшена на суму споживання  основного капіталу 
3. сума  о триманих кредит ів  за  певний період 
4. витрати на  заро бітну плату найманих прац івників  
5. придб ання  акцій компан ії 

2

373

 До власних  джерел інвестиц ійних ресурсів відносять  
1. прибуток п ідпр иємства 
2. кредити банку 
3. кошти,  отриман і від ем іс ії об лігац ій 
4. бюджетний кредит  
5. лізинг підприємства  

1

374

 Витрати і доходи держави  відобр ажені у 
1. Конституц ії 
2. Державному бюджет і 
3. фінансовому праві 
4. до кументах Нац іонального банку 
5. Державному кошторисі  

2

375

 До фінансових  інвестиц ій відносять 
1. придб ання  обліг ац ії 
2. будівництво нового готелю 
3. придб ання  нового більш  економічного обладнання 
4. купівлю підпр иємством вантажного автомобіля 
5. оренду приміщень  

1

376

 Під інвестиційними  ресурсами п ідприємства  р озуміють 
1. валові дохо ди від інвестицій 
2. чистій пот ік платежів 
3. всі вид и грошових та  інших активів,  що залучаються для здійснення  вкладень  в об’єкти інвестування 
4. залишок грошових коштів на банківському рахунку 
5. сукупний  потік платежів  

3

377

 Індекс прибутковості інвестиційного  проекту розрах овується як 
1. відношення обсягу р еалізац ії до інвестиційних витрат 
2. відношення поточних витрат  до інвестиц ійних 
3. відношення теперішньої вартост і суми грошо вих потоків до обсягу інвестицій  
4. відношення обсягу інвестицій до приведеної вартості ч истого грошового потоку 
5. відношення різниці інвестицій до  сукупної вартості валового гр ошо вог о потоку 

3

378

 Під інвестиційною  стратегією підприємства  розум іють 
1. систему довгостроко вих цілей інвестиційної діяльності та  вибір найбільш ефективних шляхів  їх до сягнення  
2. розрахуно к економ ічної ефективност і інвестиц ійно го проекту 
3. оц інку рівня ризику інвестиційного проекту 
4. моніторинг реаліз ац ії інвестиційного  проекту 
5. дослідження реалізації майбутнього проекту  

1

379

 Основними  показниками ефективності реальних інвестиц ій виступають  
1. коефіц ієнт  оборотності власного кап італу, коефіцієнт  вико ристання  часу 
2. чиста теперішня  вартість  (дохід) , індекс дохо дності, внутрішня  ставка доходності,  період  окупності 
3. фондо відд ача ,  фондоозброєн ість,  фондомісткість  
4. коефіц ієнт  з  прийняття ,  коефіцієнт зі звільнення,  ко ефіц ієнт загального  обо роту 
5. матеріаломісткість , труд омісткість 

2

380

 До реальних інвестицій  відносять 
1. придб ання  комбайну сільськогосподарським п ідприємством 
2. придб ання  обліг ац ії державної внутрішньої позики  
3. розміщення  коштів  на р ахунках іноземних банків 
4. придб ання  акції телефонної компанії 
5. придб ання  акції компанії  

1

381

 Інвестиції, по в’язані з придбанням акцій,  облігацій та  інших цінних паперів ,  називаються  
1. економ ічні 
2. реальн і 
3. фінансові 
4. капітальні 
5. комплексн і 

3

382
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 З вкладанням  капіталу з метою  відтво рення  матер іальних активів підпр иємства пов’язані 
1. до вго строкові інвестиц ії 
2. реальн і інвестиції 
3. фінансові інвестиц ії 
4. непрям і інвестиції 
5. прямі інвестиц ії  

2

383

 Основним показником  ефективності реальних інвестицій  виступає 
1. коефіц ієнт  ліквідно сті 
2. чиста теперішня  вартість  (дохід)  
3. фондо відд ача  
4. коефіц ієнт  рентабельності пр одажу 
5. період операційного циклу  

2

384

 Сучасна ринко ва економіка забез печ ує 
1. рівний рівень доход ів всіх соціальних верств  
2. обмеження конкуренції на ринках товарів  і послуг 
3. зниження  обсяг ів зовнішньої торг івлі більшості держав  
4. виробництво різноманітних товарів і послуг 
5. зниження  наукомісткості виробництва 

4

385

 До інвестицій не відносять 
1. вкладення  коштів у рухоме і нерухоме майно 
2. придб ання  акцій і о блігацій 
3. короткострокові депозитні внески 
4. страхові платежі 
5. витрати на  будівельно-монтажні роботи 

4

386

 Капітальн і вкладення – це 
1. кошти на  придбання паливно-мастильних матеріалів 
2. кошти на  поповнення оборотних фондів  
3. кошти на  формування основних засобів 
4. кошти на  придбання в населення  худ оби на відгодівлю 
5. кошти на  поповнення оборотних засобів  

3

387

 Строк окупності інвестицій – це  
1. відношення суми інвестицій до суми одержано го прибутку 
2. відношення приросту валово ї про дукції до суми інвестицій 
3. відношення суми інвестицій до валової продукції 
4. відношення суми інвестицій до поточних витрат підприємства 
5. відношення суми інвестицій до фонду оплати  прац і  

1

388

 Оберіть найбільш  повне  виз начення  поняття  «інвестиц ії» 
1. витрати на  від творення  основних фондів  
2. витрати на  розширення основних фондів  
3. вкладення  коштів у реальні активи 
4. всі вид и майнових та  інтелектуальних цінностей,  у результат і використання яких ство рюється  прибуток або 
досяг ається  соціальний  ефект  
5. вкладення  коштів у фінансові активи  

4

389

 До власних  джерел формування інвестиційних р есурсів  підпр иємства не  належать 
1. частина чисто го прибутку,  спрямована  на  роз виток підприємства 
2. емісія акц ій підприємства 
3. страхова сума  відшкодування  збитків,  обумо влена  втратою  майна 
4. банківські гар антії 
5. векселі  

4

390

 Пор івняльну ефективність капітальних вкладень відображає показ ник 
1. строк окупності капітальних вкладень  
2. приведені затрати 
3. приведені капіталовклад ення  
4. відношення приросту валово ї про дукції до суми капіталовкладень 
5. строк ліквідац ії кап італьних вклад ень 

2

391

 Для  оц інювання ефективності інвестицій застосо вують  показник 
1. термін окупно ст і 
2. інвестиційні витрати 
3. дисконтовані грошові потоки  
4. темп зниження  собівартості продукц ії 
5. темп зростання  прибутку  

1

392

 Інвестиції за характером  участ і в  інвестуванн і по діляються на  
1. прямі та непрям і 
2. валові та чисті 
3. реальн і та  виробничі 
4. іноземні та  приватні 
5. загальн і та сукупні  

1

393
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 Інвестиції за об’єктами  вкладення поділяються на 
1. прямі та непрям і 
2. валові та чисті 
3. реальн і та  фінансові 
4. іноземні та  приватні 
5. загальн і та сукупні  

3

394

 Фінансовими називаються інвестиції 
1. які зд ійснюються за  рахунок тр уд ових ресурсів підприємства 
2. які використовуються для придбання  акцій, облігацій та  інших цінних паперів  
3. що направлен і на вд осконалення активної частини основних фондів 
4. які вкладен і у нематеріальн і активи п ідприємства  
5. які поповнюються  за рахунок технічної склад ової п ідприємства  

2

395

 Інвестиції за часом інвестування  поділяються на  
1. до вго термінові і короткотерм інові 
2. валові та чисті 
3. реальн і та  виробничі 
4. іноземні та  приватні 
5. загальн і та спец іальні 

1

396

 Вклад ення , здійснюван і іно земними громад янами,  юридичними  особами  та державами,  називають  
1. іноземними інвестиціями   
2. закордонними інвестиціями  
3. приватними  інвестиц іями  
4. спільними інвестиц іями 
5. сукупними  інвестиціями  

1

397

 Період окупності інвестиц ій хар актеризує 
1. ступінь  покриття поточних зобов 'язань за  рахунок пото чних активів  
2. рівень  дохід ності інвестицій 
3. термін,  за  який  інвестиції повністю окупаються  
4. термін,  за  який  рентабельність підпр иємства збільшиться удвічі 
5. термін,  за  який  собівартість  продукції знизиться удвічі  

3

398

 Вкажіть ознаку, яка має найбільш суттєве  знач ення для  інвесто ра 
1. особливост і реєстрації о б’єкта інвестування 
2. платоспроможність  покупців  продукції 
3. форма  власності о б’єкта інвестування  
4. регіональна  належність  емітента  
5. публічність  підприємства 

3

399

 Кошти  на формування  о сновних засобів  – це : 
1. заробітна плата  
2. амортизаційні відрахування  
3. капітальні вкладення 
4. дивіденди 
5. прибуток  

3

400
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