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Амортизація основних фондів - це:
1. показник ефективності використання основних фондів
2. процес перенес ення вартості ос новних фондів на собівартість продукції, що виготовляється
3. вит рати на утримання основних фондів
4. зноше ння основних фондів
5. відтворе ння основних фондів
Будіве льна компанія є суб'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисе льність працюючих у ній...
1. до 200 осіб
2. до 150 осіб
3. до 50 осіб
4. до 100 осіб
5. до 250 осіб
Визнач ит и базисну ціну одиниці товар у за даними: нор ма витрат осно вного матер іалу 4 ,1
м/о д.; ціна за 1 м матеріалу - 2 5 грн/м; вартість до по міжних м атер іал ів і к ом пл екту юч их
вир обів - 30,2 грн/од.; ос но вна заро бітна плата виро бник ів - 7 ,1 гр н/о д. ; дод аткова зар обітна
пла та виро бників - 1 0%; від рахування на соціальні потреби - 36, 5% ; інші зм інні витрати - 2,5
грн/о д. ; маржинал ьний прибу ток - 60 % від загально ї сум и зм інних в итрат

1. 250,4 грн
2. 243,4 грн
3. 222,4 грн
4. 233,4 грн
5. 223,4 грн

Визначити виробіток одного працівника т а одного робітника за да ними: обсяг виготовленої продукції 84 тис. од.;
чис ельність промис лово-виробничого персоналу 120 осіб, у тому числі робітників 92 особи
1. 700 од. та 923 од.
2. 720 од. та 913 од.
3. 720 од. та 923 од.
4. 800 од. та 953 од.
5. 700 од. та 913 од.
Визначити витра томісткість продукції, якщо чистий дохід від реалізації продукції 8750 тис.грн, валові витрати 7420
тис.грн
1. 0,88 грн
2. 0,92 грн
3. 0,85 грн
4. 0,82 грн
5. 0,96 грн
Визначити відрядний заробіток за місяць робітника III розряду, якщо норма виробітку за зміну (8 годин) 40 од. Фактично
виготовлено 927 од. продукції, година тарифна ставка розряду роботи 6,65 грн/год.
1. 1310,4 грн
2. 1232,9 грн
3. 1115,2 грн
4. 1275,4 грн
5. 1255,9 грн
Визначити заробіток інженеру, якщо його посадовий оклад 2910 грн за місяць. Із 24 днів за графіком ним відпрацьовано 18
днів, (6 днів хворів) . Пре мія нараховується в розмірі - 20% від окладу
1. 2820,5 грн
2. 2724,5 грн
3. 2735,5 грн
4. 2985,5 грн
5. 2764,5 грн
Визначити заробіток робітника V розряду, оплата праці якого проста- почасова, година тарифна ставка розряду робітника
8,45 грн/год., тривалість зміни 8 годин, фактично відпрацьовано 21 день
1. 1419,6 грн
2. 1244,7 грн
3. 1561,6 грн
4. 1570,1 грн
5. 1312,4 грн
Виз начити перв існу варті сть об лад нання з а даним и: вар тість пр идб ання о диниці
1 . 4 69 т ис. гр н.
о блад нання 425 00 грн/од .; витрати на тр анспо рту вання обл аднання 15 00 грн/од .; витрати
2 . 5 69 т ис. грн
на мо нтаж т а налагод жування д о рівнюють 5% від вар то сті прид бання об л аднання,
3 . 3 70 т ис. гр н
кількі сть об ладнання 8 од .
4 . 3 79 т ис. гр н
5 . 3 69 т ис. гр н
Визначити прибуток від реалізації продукції за даними: оптова ціна виробу 29,5 грн, змінні витрати на одиницю виробу 14
грн, Обсяг продажу продукції 35 тис.од.
1. 535,6 тис.грн
2. 542,3 тис.грн
3. 595,6 тис.грн
4. 572,5 тис.грн
5. 542,5 тис.грн
Виз начити про цент з ниження со бів арто сті за р аху нок з ро стання
1. 1 ,2 4 %
2. 1 ,3 2 %
пр од уктивно сті праці, якщ о прод ук тивність пр аці одного р о бітника за минулий
м іся ць - 53300 грн. , у поточному мі сяці - 5 650 0 гр н., сер едньом і сячна заро бітна
3. 1 ,1 2 %
плата роб ітника за минулий м ісяць - 2250 грн.; з а по точ ний місяць - 22 80 грн,
4. 1 ,4 2 %
пито ма вага зар об і тно ї пл ати в витр атах під приєм ства - 3 0%
5. 1 ,2 2 %
Виз начити сер едньокв арт альний зал иш ок о бо ротних ко ш тів та ко ефіцієнт
о боро тно сті за даними: к вар тальний до хід від реаліз ації пр одук ції - 12 50 тис. гр н.;
з алиш ки обо ротних ко штів: на 1 .01. - 1 3 0 тис. гр н.; на 1 .0 2. - 12 8 тис. грн; на 1.0 3. 1 42 тис. грн; на 1.0 4. - 14 0 тис. гр н

1. 1 35
2. 1 30
3. 1 30
4. 1 45
5. 1 35

Виз начити сер едньор ічну вар тість о сновних ф онді в під приємства та
ф о ндом істк ість пр одук ції за д аними: до хід ві д реаліз ованої продук ції д орівнює
8 620 тис. гр н; вартість основ них фо нді в на по чато к ро ку - 58 60 тис. гр н; введ ені в
експл уатацію осно вні фо нди з 1 .05 на сум у 98 0 тис. грн; Вивед ені з експл уатації
о снов ні ф онди з 1. 02 на суму 35 0 тис. грн

1. 6 192 ,5
2. 6 100 ,5
3. 6 280 ,5
4. 5 802 ,5
5. 6 392 ,5
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тис. гр н; 9 ,3 о бор отів
тис. гр н; 9 ,1 о бор отів
тис. гр н; 1 0 о боро тів
тис. гр н; 9 ,6 о бор отів
тис. грн; 1 2,3 обор отів
тис. гр н; 0 ,72 грн
тис. гр н.; 0 ,89 грн
тис.грн.; 0 ,74 грн
тис. гр н.; 0 ,82 грн
тис. гр н.; 0 ,75 грн
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Виз начити сум у вивіл ьнених ко штів з а рах уно к пр искор ення їх об о ро тності з а
д аними: у б азис но м у році дох ід в ід р еал із аці ї про дукції - 780 тис. грн;
серед нь орічний зал иш ок о бо ротних ко штів - 130 тис. гр н; в з вітно му р оці до хід від
р еаліз ов аної пр одукції зб ільш ився на 4 % і тривалість од ного о бор оту скор отилася
на 2 д ні

1. 5 ,5 1
2. 4 ,5 1
3. 4 ,7 7
4. 6 ,5 1
5. 4 ,1 1

тис. гр н
тис. гр н
тис.гр н
тис. гр н
тис. гр н

Визначити трудоміст кість одиниці продукції за даними: випуск продукції 240 тис. од.; наявна чисельність робітників 40
осіб; чис ло робочих днів за рік 250; тривалість зміни 8 год.
1. 0,45 год/од
2. 0,54 год/од
3. 0,40 год/од
4. 0,38 год/од
5. 0,33 год/од
Виз начити чисельність персо на лу у пла но вом у ро ці, якщ о випу ск про дукції у
1. 6 7 о сіб
плано во м у році збі ль ш иться у по рі вня нні з і з вітним на 8 %, а пр од уктивні сть пр аці
2. 6 5 о сіб
з росте на 4, 5 %. Обся г тов арної про д укції у з вітному ро ці ск лав 24 0 0 тис . гр н. пр и
3. 6 4 о соб и
ч исельно сті пр омислов о-в ир о бничого пер соналу 65 о сіб
4. 6 0 о сіб
5. 7 0 о сіб
Визначити чистий прибуток підприємства за даними: Оптова ціна виробу 55 грн, с обівартість одиниці виробу 42 грн, обсяг
продажу продукції 80 тис.од., податок на прибуток 23 %
1. 800,8 тис.грн
2. 650,8 тис.грн
3. 900,8 тис.грн
4. 850,8 тис.грн
5. 750,8 тис.грн

Виробнича потужність підприємства характ еризує
1. загальну чисельність працівників
2. кількість виробленої за певний час продукції
3. наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів
4. запла нований обсяг виробництва продукції
5. максимально можливий обсяг випуску продукції при повному використанні виробничого обладнання
Виробнича собівартість включає:
1. всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію
2. прямі матеріальні витрати плюс витрати на збут
3. всі витрати підприємства на виробництво продукції
4. прямі та непрямі мат еріальні витра ти плюс прямі витрати на оплату праці
5. прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати
Виробнича структура підприємства - це
1. склад, кількісне співвідношення і розміри внут рішніх підрозділів, форми їх побудови і взаємозв'язку
2. чисельність суб'єктів - засновників та взаємовіднос ини між ними
3. види діяльності підприємства
4. частка капіталу кожного засновника в статутному фонді.
5. організаційно-правова форма існування підприємства

Виробничо-комерційна діяльність підприємства спрямована на виявлення та задоволе ння потреб споживача у його
продукції через продаж її на ринку є:
1. виробництвом
2. маркетингом
3. збутом
4. фінансами
5. матеріально-технічним за безпеченням

Виручка від ре аліза ції, при якій підприємство не має збитків, але ще не має прибутків, називається:
1. чистий дохід
2. товарна продукція
3. прибутковість
4. показник ефективності
5. точка беззбитковості
Витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції, назива ються
1. непрямими
2. постійними
3. змінними
4. прямими
5. релевантними

Вихідна потужність (на кінець року) підприємства розраховується:
1. як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності
2. як потужністьвхідна(на початок року) плюс потужність середньорічна
3. як потужність вхідна ( на початок року) плюс приріст потужності і мінус вибуття потужнос ті.
4. як потужність на кінець звітного періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужнос ті
за рахунок вибуття
5. як потужність на кінець звітного періоду, відкоригована не тільки на приріст, зме нш ення потужності, але і строки її
введення (вибуття)

Вкажіть форму заробітної плати, при якій заробіт ок розраховується множенням годинної тарифної ставки на
відпрацьований час:
1. колективна
2. погодинна
3. тарифна
4. індивідуальна
5. акордна

В склад пасивної частини основних фондів входять:
1. будівлі
2. багаторічні насадження
3. господарський інвентар
4. усі відповіді правильні
5. споруди
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Грошове відобра ження витрат виробничих факторів необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої діяльності,
являють собою:
1. фінансові витрати
2. фінансові результати діяльності
3. поточні витрати
4. прибуток підприємства
5. інвестиційні витрати

До господарських товариств відносяться
1. асоціації
2. акціонерні товариства
3. приватні підприємства
4. колективні підприємства
5. концерни
До економічної групи пока зників якості відносяться
1. продуктивність
2. ціна
3. міцність
4. безвідмовність
5. потужність
До категорії "робітник" відносяться працівники, які:
1. здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і конт роль, господарське обслуговування
2. обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства
3. зайняті безпосереднь о у процес і виробництва та наданні матеріа льних благ
4. виконують суто розумову роботу
5. займаються інженерно-технічними та економічними роботами
До категорії службовець відносяться працівники, які:
1. займаються інженерно -технічними та економічними роботами
2. здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і конт роль
3. обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства
4. здійснюють керівництво діяль ністю підприємства
5. зайняті безпосереднь о у процес і виробництва та наданні послуг

До методу аморт изації, який ґрунтується на кількості одиниць продукції, що була отримана від використання основних
фондів віднос ит ься:
1. кумулятивний метод
2. метод прискореного зменшення залишкової вартості
3. податковий метод
4. лінійний метод
5. виробничий метод

До методу прискореної амортизації відноситься:
1. метод прискореного зменшення залишкової вартості
2. податковий метод
3. метод зменшення залишкової вартості
4. виробничий метод
5. лінійний метод
До нормованих оборотних коштів відносяться
1. грошові кошти на розрахунковому рахунку
2. поточні фінансові інвестиції
3. залиш ки готової продукції на складі
4. дебіторська заборгованість
5. відвантажена покупцеві продукція
До організа ційних чинників зростання продуктивності праці належать
1. вдосконалення системи управління та організації на підприємстві
2. зростання обсягів виробництва продукції
3. удосконалення систе м оплати та стимулювання праці
4. підвищення рівня механізації та автоматизації праці
5. удосконалення те хнології
До передумов підприємницької діяльнос ті належа ть:
1. політичні передумови
2. правові передумови
3. психологічні передумови
4. економічні пере думови
5. всі відповіді правильні
До показника продукт ивності праці відносяться:
1. вартість продукції в порівняльних цінах в розрахунку на одного робітника
2. всі відповіді правильні
3. кількість людино-годин, відпрацьованих одним робітником протягом робочого дня
4. загальна кількість людино-днів, відпрацьованих одним робітником
5. вартість продукції в порівняльних цінах в розрахунку на одиницю продукцію
До показників руху трудових ресурсів належать:
1. корисний фонд робочого часу
2. явочна та облікова чисельність
3. коефіцієнти обороту по прийому, звільненню та плинності
4. продуктивність праці робітників
5. коефіцієнт завантаження трудових ресурсів
До складу оборотних коштів підприємства входять:
1. устаткування цехів, готова продукція на с кла ді
2. виробничі за паси, витрати майбутніх періодів, фонди обігу
3. запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі
4. незавершене виробництво, готова продукція на складі
5. оборотні фонди та фонди обігу
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До фондів обігу підприємства належить:
1. вит рати на оренду приміще ння в цеху
2. незавершене виробництво
3. запаси деревини на складі
4. запасні частини для ремонту устаткування
5. готівка в касі підприємства
За напрямками діяльності прибуток поділяється на:
1. прибуток від операційної діяльності
2. прибуток від інвестиційної діяльності
3. прибуток від фінансової діяль ності
4. всі відповіді правильні
5. прибуток від звичайної діяльності
Заробіток працівника , що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції та розцінки за
одиницю продукції, є заробіток при:
1. гнучкій сис темі
2. прямій відрядній сис темі
3. акордній сис темі
4. відрядно-прогресивній системі
5. відрядно-преміальній системі

Змінні витрати - це :
1. вит рати, зага льна сума яких за певний час за лежит ь від обсягів виробленої продукції
2. вит рати, які не можна безпосередньо обчислити на окремий різновид продукції
3. вит рати, які прямо обчислюються на одиницю продукції
4. вит рати, зага льна сума яких не залежить від кількості виробленої продукції
5. вит рати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції
Інтенсивність відновлення основних фондів характеризується показником:
1. коефіцієнт зносу основних фондів
2. частка активної частини основних фондів
3. коефіцієнт оновлення основних фондів
4. фондоозброєність
5. середньорічна вартіст ь основних фондів
Калькулювання - це:
1. обчислення собівартості окремого виробу
2. обчислення собівартості валової продукції
3. обчислення собівартості товарної продукції
4. обчислення повної собівартості продукції
5. обчислення собівартості реалізованої продукції
Кіль кість продукції, що виробляє робітник за одиницю робочого часу називаєт ься
1. ефективність праці
2. норма обслуговування
3. норма часу
4. виробіток
5. трудомісткість
Класифікація витрат на виробницт во за економічними е лементами витрат є ос новою для:
1. визначення витрат на заробітну плат у
2. складання кошторису витрат на виробництво
3. встановлення ціни виробу
4. розрахунку собіва ртості конкретного виду продукції
5. обчислення витрат на матеріали
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує
1. вит рати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції
2. розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню оборотних коштів
3. середню тривалість одного обороту
4. величину оборотних кошт ів за відповідний звітний період
5. рівень технічної оснащеності праці

Коефіцієнт, що характеризує відношення загальної чис ельності звільнених працівників за певний період часу з будь-яких
причин до середньоблікової чисельності працівників це:
1. коефіцієнт змінюваності кадрів
2. коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню
3. коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
4. коефіцієнт плинності кадрів
5. коефіцієнт приросту персоналу
На скільки відсотків зменшилась трудомісткість виробу і підвищилась продуктивність праці, якщо на обробку деталі
витрачається 46 хв., після перегляду норми часу встановили на рівні 42 хв.?
1. (-8,7%) ; 9,5%
2. (-7,7%) ; 8,5%
3. (-10,5) ; 9,7%
4. (-9,7%) ; 10,5%
5. (-9,5%) ; 8,7%

Непрямі вит рати - це:
1. вит рати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції
2. вит рати, які не можна безпосередньо обчислити на окремий різновид продукції
3. вит рати, зага льна сума яких за певний час за лежит ь від обсягів виробленої продукції
4. вит рати, зага льна сума яких не залежить від кількості виробленої продукції
5. вит рати, які прямо обчислюються на одиницю продукції
Об оро тними фо ндами є:
1 . засоб и та пр едмети праці, що має під приєм ство та
викор истовує у вир об ничо му пр о цесі
3 . засоб и праці, що по сту пово переносять сво ю вартість на
вартість готового прод ук ту
5 . пр едме ти праці, що бер уть участ ь у вир о бничом у про цесі
тр ивали період час у та перено сять свою в артість на вартість
виро бленої прод укції

15 серпня 2020 р.

2. засо би праці, які б ер уть участь тільки в од ному
вир обнич ому циклі, що по ступово перенос ять свою вартість
на вар тість виго тов лено ї проду кції
4. пред мети та з асо б и праці, які б еруть участь тільк и у
од ном у вироб ничом у циклі, з а як ий пов ністю перено сять
св ою в арт ість на ва ртість виро бл ено ї пр о дукції
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Оборотні кошти , які обертаються за 125 днів , відносяться до коштів , що мають
1. високу швидкість обороту
2. дуже високу швидкість обороту
3. середню швидкість обороту
4. нормальну швидкість обороту
5. повільну швидкість обороту
Обсяг виробленої та відвантаженої с поживачеві продукції ха рактеризує:
1. валовий оборот
2. товарну продукцію
3. валову продукцію
4. реалізовану продукцію
5. чисту продукцію
Основні матеріали належать до елемент у оборот них коштів:
1. незавершеного виробництва
2. виробничих запасів
3. готової продукції
4. усі відповіді вірні
5. вит рат майбутніх періодів
Основні фонди підприємства поділяют ься на виробничі та невиробничі залежно від:
1. способу перенесення с воєї вартості в процесі виробництва
2. сфери використання
3. цільового призначення
4. уча сті у виробничому процесі
5. умов оновлення
Підприємство як юридична особа має:
1. печатку підприємства
2. відокремлене майно
3. індефіка ційний код
4. Всі вищенаведені складові
5. розрахунковий рахунок у банку
Підрозділи підприємства, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт та технічну діагностику устаткування, - це:
1. складське господарство
2. транспортне господарство
3. енергетичне господарство
4. інструментальне гос подарство
5. ремонтне господарство
Плинність персона лу визначається:
1. співвідношенням кількості прийнятих на роботу до облікової чисельності працюючих
2. співвідношенням кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньооблікової
чис ельності працюючих на підприємстві
3. співвідношенням кількості звільнених з поважних причин до облікової чисельності працюючих
4. співвідношенням кількості звільнених з усіх причин до явочної чисельності
5. немає правильної відповіді
Повна собівартість виробу дорівнює 220 грн, плановий ріве нь рентабельності - 12%, ставка акцизного збору - 22%, податок
на додану вартість - 20%, Визначити відпускну ціну виробника за одиницю виробу
1. 370,7 грн
2. 380,7 грн
3. 360,7 грн
4. 350,7 грн
5. 390,7 грн

Прибуток - це:
1. частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витра т на виробничу і комерційну діяльність
2. дохід підприємства
3. виручка від підприємницької діяльності
4. різниця між доходами і податками
5. виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат
Прибуток, який відповідає середній нормі рентабельності на капітал в галузі виробництва називається:
1. мінімальний прибут ок
2. необхідний прибуток
3. максимальний прибуток
4. балансовий прибуток
5. нормальний прибуток
Продукція, яка не пройшла обробку на всіх т ехнологічних операціях і переходить з одного періоду в другий, називається
1. незавершеним виробництвом
2. вит ратами майбутніх періодів
3. напівфабрикатами власного виробництва
4. виробничими за пасами
5. готовою продукцією
Районна лікарня відноситься до:
1. спільного підприємства
2. колективного підприємства
3. акціонерне товарист во
4. кооперативного підприємства
5. комуна льного підприємства
Реально існуюча вартість основних фондів, яка ще не перенесена на вартість виготовленої продукції називається
1. повною (первіс ною і відновною) вартістю
2. первісною вартістю
3. залиш ковою вартістю
4. ліквіда ційною вартіст ю
5. відновною вартістю
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Рентабельніст ь доходу - це :
1. різниця між чистим доходом від реалізації та прямими витратами
2. абсолютний показник ефективності робот и підприємства
3. відношення валових витрат на виробництво до обсягу реалізованої продукції
4. частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства
5. відношення прибутку до чистого доходу виражене у відсотках
Рентабельніст ь окремого виду продукції – це відношення:
1. валового доходу до повної собівартості
2. прибутку від реалізації до виручки від реалізації
3. прибутку, що включається в ціну виробу, до повної собівартості виробу
4. чистого прибутку до середньої вартості капіталу
5. валового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів
Рентабельніст ь це:
1. абсолютний показник ефективної діяльності підприємства;
2. дохід підприємства
3. відношення доходу до собівартості
4. чистий прибуток підприємства
5. віднос ний показник ефект ивної діяль ності підприємства
Різниця між прибутком до оподаткування та податком називається:
1. чистий прибуток
2. маржинальний прибуток
3. надзвичайний прибуток
4. прибуток від операційної діяльності
5. балансовий прибуток
Різниця між чистим доходом та собівартістю реа лізованої продукції називається:
1. балансовий прибуток
2. прибуток від операційної діяльності
3. маржинальний прибуток
4. валовий прибуток
5. чистий прибуток
Ро зрах ув ати відрядний зар об іток робіт ника, якщо но рм а часу на виконання о днієї операції
- 7,5 х в. Фак тична кіль кість вико на них опер ацій з а місяць - 1472 о д. Пр ем ія випл ач ується в
р оз мірі 11 %, го дина тарифна ставка р оз ря ду робітника 6 ,75 грн/год.
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1. 1577 ,10 грн
2. 1488 ,32 грн
3. 1550 ,70 грн
4. 1378 ,62 грн
5. 1542 ,32 грн

Розрахува ти денний виробіток робітника за 8 годин, якщо норма час у на одиницю продукції склала 17,15 хв
1. 26 од.
2. 28 од.
3. 31 од.
4. 30 од.
5. 25 од.
Ро зрах ув ати наявну т а о бл ікову чисельність р обітників за даними: нор ма ч асу на о диницю
продукції 0,6 го дин; річний обся г вир об ництва пр одукції 250 тис.о д. ; кіль кість робо чих днів
за р ік 250; тр ив алість зміни 8 годин; ко ефіцієнт вик онання норм виробітку д ор івню є 1 ,14;
пла но вий відсо то к нев иходів 12 %

1. 60 ос іб
2. 68 ос іб
3. 66 ос іб
4. 65 ос іб
5. 65 ос іб

та 70 о сіб
та 77 о сіб
та 75 о сіб
та 75 о сіб
та 70 о сіб

Розрахува ти норматив оборотних коштів у готовій продукції за даними: річний випуск продукції 17500 од; собівартість
одиниці продукції 120 грн; норма запас у готової продукції на складі - 3 дні
1. 17800 грн
2. 17500 грн
3. 17250 грн
4. 16450 грн
5. 18500 грн
Розрахува ти норматив оборотних коштів у виробничих запасах за даними: квартальні витрати коштів на створення
виробничих запасів - 1548 тис. грн; норма виробничого за па су дорівнює 28 днів
1. 591,6 тис. грн
2. 190,3 тис. грн
3. 481,6 тис. грн
4. 490,8 тис.грн
5. 455,6 тис. грн
Ро зрах ув ати норматив обо ро тних ко штів у незавер шеному вир обництві з а даними:
1. 550,4 тис. грн
собівартість од иниці продукції - 1200 гр н/од ; річний випуск про ду кції - 2 5 800 од ; к іл ькість
2. 850,3 тис. гр н
р об очих д нів за р ік - 2 50; тр ивал ість виробничо го циклу - 6 д нів; коефіцієнт незаверш еного
3. 557,3 тис. грн
вир обництва становить 0 ,75
4. 486,5 тис. грн
5. 650,5 тис. грн
Ро зрах ув ати сум у еко номії по м атер іалах з а р ах уно к впро вад ження мало від хо дної
тех ноло гії за даними: но рма в итрат м атеріал у на од иницю прод укції : за старо ю тех но логією
2 ,4 од., за но во ю тех нологією 2, 2 од,; ціна за од иницю матеріалу : за старою тех ноло гією 53
грн., з а но во ю тех ноло гією 54 гр н, випуск пр од ук ції 1 8 тис.од .

1. 150,6 тис. гр н
2. 164,2 тис. гр н
3. 151,2 тис. гр н
4. 160,6 тис. гр н
5. 156,2 тис. гр н

Розрахува ти суму мінімального прибутку підприємства, якщо вартість власного капіталу дорівнює 320 тис.грн;
мінімальний рівень рентабельност і капіталу 8 %; ставка податку на прибуток 23 %
1. 35,43 тис.грн
2. 33,25 тис.грн
3. 10,25 тис.грн
4. 23,25 тис.грн
5. 35,25 тис.грн
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Ро зрах ув ати сум у прибутк у в ід опер аційно ї діял ьності до опод аткування за д аним и:
ч истий дохід від р еаліз ації пр одукції 47 50 тис.грн, собівартість реалізованої пр од ук ції 3 610
тис.гр н, адміністр ативні витрати 5 40 тис. грн, витрати на зб ут 18 5 тис.грн, інші витр ати від
о пераційної дія ль но сті 1 12 тис. грн

1. 309 т ис.грн
2. 423 т ис.грн
3. 373 т ис.грн
4. 403 т ис.грн
5. 303 т ис.грн

Сканер відноситься до такого елементу основних фондів:
1. інструмент
2. машини та обладнання
3. передавальні пристрої
4. господарський інвентар
5. будівлі
Спеціальність - це
1. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує с пеціальних знань
2. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок
3. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок і спеціальних знань
4. сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання
професійних функцій обумовленої складності
5. більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії

Статті витрат, які містят ь декілька видів витрат називаються
1. однорідними
2. комплексними
3. прямими
4. непрямими
5. одноелемент ними
Створення нових видів обладнання на підприємстві відносяться до:
1. організаційних нововведень
2. технічних нововведень
3. юридичних процесів
4. економічних процесів
5. соціальних процесів
Структура персоналу - це відсоткове співвідноше ння окремих груп пе рсоналу за такими класифікаційними ознаками, як :
1. освіта персоналу
2. Можлива класифікація за будь-якою з наведених ознак
3. категорія персоналу
4. вік персоналу
5. кваліфікація пе рсоналу
Сума грошей, яка нарахована працівнику підприємства за виконану роботу, називаєть ся:
1. номінальною заробітною платою
2. реальною заробітною платою
3. розрахунковою заробітною плат ою
4. мінімальною заробітною платою
5. усі відповіді правильні
Товарна та реалізована продукція є показниками:
1. якісними
2. оціночними
3. натуральними
4. трудовими
5. вартісними
Трива лість одного обороту оборотних коштів показує:
1. скільки днів іде реалізація готової продукції
2. на скіль ки днів прискорилась оборотність порівняно з попереднім роком
3. за скільки днів основні фонди здійснюють повний оборот
4. за скільки днів оборотні кошти здійснять один кругооборот
5. скільки днів становить період між поставками товарно-матеріальних цінностей
Трудоміст кість продукції виражає:
1. вартість продукції , виготовленої за одиницю часу
2. поточні витрати віднесені до обсягів виробленої продукції
3. вит рати робочого часу на виробництво одиниці продукції
4. трудовитрати (у днях, годинах) на весь обсяг виробленої продукції
5. виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції
Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства...
1. у межах належних їм внесків
2. у межах отриманого прибутку товариства
3. солідарна відповідальність усім Майном
4. у межах належних їм акцій
5. у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідают ь за борги товариства...
1. у межах отриманого прибутку товариства
2. солідарна відповідальність усім майном
3. у межах належних їм акцій
4. у межах належних їм внесків
5. у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
Фізичний знос основних фондів - це
1. вит рати на утримання основних фондів
2. процес знецінення діючих засобів праці під впливом НТП
3. втрата основними фондами своїх початкових т ехніко-екс плуа таційних властивостей
4. втрата основними фондами своєї відновлювальної вартості
5. процес перенес ення вартості ос новних фондів на собівартість продукції, що виготовляється
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Фондоміст кість - це показник, який визначає
1. величину основних фондів на одиницю виготовленої продукції
2. рівень використання оборотних фондів підприємства
3. ефективність відтворення ус ієї сукупності засобів праці
4. характер участі основних фондів у виробничому процесі
5. випуск продукції на одну гривню основних фондів
Фондоозброєність - це показник, який визна чає:
1. випуск продукції на одну гривню основних фондів
2. величину основних фондів на одного працівника підприємства
3. ефективність відтворення ус ієї сукупності засобів праці
4. величину основних фондів на одиницю виготовленої продукції
5. рівень використання оборотних фондів підприємства
Франкування -це:
1. врахування інтернаціональної вартос ті товару
2. встановлення цін з урахуванням оплати за доставку готової продукції
3. встановлення ціни на основі закритих торгів
4. встановлення ціни з урахуванням проходження товаром сегментів ринку
5. встановлення цін на біржі
Яка ціна встановлюється нижче за собівартість
1. фіксована
2. конкурентна
3. монопольна
4. договірна
5. демпінгова
Як зміниться сума розцінки за роботу II розряду, якщо норма часу на обробку виробу зменшилась з 17 хв. до 15 хв. година
тарифна ставка розряду робітника 6,05 грн/год.
1. 0,2 грн/од
2. 0,6 грн/од
3. 0,3 грн/од
4. 0,4 грн/од
5. 0,5 грн/од

Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва:
1. збільшують ся
2. зменшуються
3. між наведеними показниками немає зв‘зку
4. частково збільшуют ься
5. не змінюються
Який об'єкт нематеріальних ресурсів не має спеціального правового захисту?
1. раціоналізаторська пропозиція
2. винахід
3. корисна модель
4. промисловий зразок
5. товарні знаки і знаки обслуговування
Які із зазначених причин звільнення відносят ься до плинності ка дрів:
1. всі причини звільнення відносяться до плинності кадрів
2. звільнення у зв'язку із закінченням терміну дії укладеної трудової угоди
3. звільнення у зв'язку із виходом на пенсію
4. звільнення у зв'язку з переходом на роботу у міністерство
5. звільнення у зв'язку із порушенням трудової дисципліни
Які суб'єкти господарювання, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами?
1. акціонерні товариства
2. кооперативи
3. повні товариства
4. холдингові компанії
5. приватні особи
Завданнями курсу «Планування і контроль на підприємстві» є:
1. вивчення й осмислення теоретичних знань мет одології і методики планування та контролю діяльності підприємства
2. ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері планування та контролю
3. набуття вміння використовувати економічний інструментарій для проведе ння планових техніко- економічних розра хунків
4. розвиток дослідницьких та творчих навичок у використанні на практиці набутих теоре тичних знань
5. усі відповіді правильні

Сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, що відповідають
сучасним вимогам ринку і перевірені передовою практикою – це:
1. методологія планування
2. методика планування
3. технологія планування
4. економічний контроль
5. всі відповіді правильні
Склад застосовуваних на тому чи іншому підприємстві методів, способів і прийомів обґрунтування конкретних планових
показників, а також зміст, форма , структура і порядок розробки плану – це:
1. методологія планування
2. методика планування
3. технологія планування
4. економічний контроль
5. всі відповіді правильні

Регламент ація строків, необхідного змісту, вимог до послідовності процедур склада ння різних розділів плану характеризує:
1. методологію планування
2. методику планування
3. технологію планування
4. економічний контроль
5. всі відповіді правильні
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Діяльність органів контролю по спостереженню за відповідніст ю здійснених господарських операцій з формування,
зберігання і використання активів та зобов’язань підприємства – це:
1. методологія планування
2. методика планування
3. технологія планування
4. економічний контроль
5. всі відповіді правильні

Метод складання плану, при якому визначається вплив найважливіших чинників на планові показники – це:
1. балансовий метод;
2. факторний метод;
3. нормативний метод;
4. економіко-математичний метод
5. всі відповіді правильні

Максимально повна реалізація наявних резервів кращого використання предметів і знарядь праці, організації виробництва
характеризує принцип?
1. гнучкості
2. єднос ті
3. безперервності
4. уча сті
5. оптима льності

Нормативна база підприємства включає такі групи норм і нормативів:
1. норми витрат праці;
2. календарно-планові нормативи;
3. фінансові нормативи;
4. нормативи предметів та засобів праці;
5. всі відповіді правильні.
Фінансові нормативи характеризують:
1. взаємовідносини підприємства з податковою адміністрацією
2. визначення величини плате жів підприємства
3. взаємовідносини з бюдже том, банками
4. взаємовідносини підприємства з бюджетом, банками та іншими підприємст вами і організаціями
5. податки та збори, що включаються в собівартість продукції
До нормативів відрахувань у бюджет, що включаються у ціну реалізованої продукції відносяться:
1. мита і збори
2. податок на додану ва ртість
3. акцизні збори
4. всі відповіді правильні
5. всі відповіді не правильні

Для оцінки прогресивності норми витрат матеріалів і порівняння їх із рівнем, досягнутим у галузі та в конкуруючих
підприємств, розробляються:
1. нормативні кое фіцієнт и використання матеріа лів у виробництві
2. ремонтно-експлуа таційні норми
3. календарно-планові нормативи
4. норми потреби в устаткуванні
5. нормативи обслуговування, режимів робіт, ремонту

Планування, що на підприємстві охоплює річний період і є сукупністю пла нів по різних видах діяльності, називаєт ься:
1. стратегічним плануванням
2. поточним пла нуванням
3. опера тивним плануванням
4. інвестиційним плануванням
5. бізнес-плануванням

Розробка детального плану, присвяченого виріше нню конкретних питань діяльності підприємства в короткостроковому
періоді, називається:
1. стратегічним плануванням
2. поточним пла нуванням
3. опера тивним плануванням
4. інвестиційним плануванням
5. бізнес-плануванням

Розділ поточного плану, в якому складається баланс доходів і видатків коштів, називається:
1. план виробництва і реалізації продукції
2. план капітальних вкладень
3. фінансовий план
4. план по праці і заробітній платі
5. план соціального розвитку колективу
У розділі поточного плану «Економічна ефективніс ть виробництва» розраховуються наступні показники:
1. уза гальнюючі показники ефективності
2. показники використа ння праці
3. показники використа ння необоротних активів, оборотних засобів і капітальних вкладень
4. показники використа ння матеріальних рес урсів
5. всі відповіді правильні
В комплекс маркетингу входить:
1. вивчення споживача
2. аналіз власного ринку підприємства
3. аналіз форм і каналів збуту (реалізації) продукції
4. вивчення конкурент ів, форм і рівня конкуренції
5. всі відповіді правильні

Як називається період життєвого циклу товару, коли знижуються темпи зроста ння попиту на нього, ст абілізуються витрати
на рекламу та є задоволення попиту на даний товар?
1. етап розробки формування зразка нового това ру
2. етап виведення на ринок або впровадження товару
3. етап росту або зростання попиту на товар
4. етап зрілості
5. етап занепаду
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Технологічна схема планування обсягів продажу включає:
1. дослідження кон’юнктури ринку
2. планування асортименту
3. оцінка конкурентоспроможності продукції
4. планування ціни та прогнозування обсягів продажу
5. всі відповіді правильні
До достоїнств матриці БКГ відносяться:
1. можливість диференційного підходу до розробки стратегії за різними товарами
2. прост а та зрозумілість прогнозування збуту товарів
3. гнучкий підхід до фінансування стратегії
4. розрахунок комплексних показників привабливості ринку і конкурентного статусу підприємства
5. детальний аналіз привабливості ринку
Номенклатура виробництва – це:
1. вся продукція підприємства, що прийнята відділом технічного контролю
2. перелік виробів, які необхідно виготовити на підприємстві у пла новому періоді
3. співвідношення питомої ваги окремих видів виробів у загальному випуску продукції
4. сукупність якіс них характеристик товару
5. всі відповіді не правильні
Із збільшенням обсягів ре алізації прибуток підприємс тва:
1. збільшується прямопропорційно обсягам виробництва
2. збільшується оберненопропорційно обсягам виробництва
3. темпи зростання прибутку більш високі у порівнянні з темпами зроста ння обсягів виробництва
4. темпи зростання прибутку менші у порівнянні з темпами зростання обсягів виробницт ва
5. всі відповіді правильні
Продукція, яка прийнята відділом технічного контролю і здана на скла д готової продукції – це:
1. реалізована продукція
2. товарна продукція
3. валова продукція
4. номенклатура продукції
5. готова продукція
З адачі пл анування об сягів прод ажу вк люч ають:
1 . визнач ення існу юч их та перспективних потр еб пок упців,
анал із спосо бів викор ист ання даної пр одук ції і д о слід ження
з ако ном ірно стей по вед інки споживачів
2 . критич на оцінка пр одук ції під приєм ства з поз иції
по купця

3 . пр ийняття рішення пр о те, які в иро би необ хід но знят и з
в ир о бництва, а які д о дат и у но м енклатур у пр од укції, у том у
ч ислі з а рах унок роз витку інших на пр ямк ів вир обництва
4 . пр огноз ува ння мож лив их об сягів пр од ажу пр оду кції, цін,
соб івартості і рент абельності
5 . всі відпо від і правильні

Якими заходами можливо збільшити реа льну змінність роботи ус таткування?
1. удосконалити управління виробництвом
2. збільшити чисель ність робітників
3. змінити структуру парку устаткува ння
4. удосконалити технології виробництва
5. провести модернізацію виробництва
На величину виробничої потужності впливають наступні фактори:
1. кількість уста ткування
2. трудомісткість продукції
3. продуктивність устаткування
4. фонд часу роботи устаткування
5. всі відповіді правильні
Виробнича потужність підприємства визначаєть ся:
1. як сума виробничих потужностей провідних цехів підприємства
2. як сума виробничих потужностей всіх цехів підприємства
3. як різниця між потужніст ю основних цехів та потужністю допоміжних цехів підприємства
4. як сума виробничих потужностей тільки основних цехів підприємства
5. всі відповіді правильні
Коефіцієнт роботи устаткування, що враховує втрати пов’язані із диспропорціями в с кладі та використанні устаткування
називається:
1. коефіцієнт завантаження устат кування
2. коефіцієнт режимної змiнностi роботи устаткування
3. коефіцієнт реальної змiнностi роботи ус таткування
4. коефіцієнт використання виробничої потужності
5. всі відповіді правильні

В основі розра хунків зростання продуктивності праці лежить:
1. рівень трудомісткост і програми та продуктивності праці по норма тивах на початок планового пе ріоду
2. трудомісткість продукції базисного періоду
3. показники витрат праці станом на кінець звітного періоду
4. показники витрат праці станом на початок базового періоду
5. трудомісткість продукції планового періоду

Щ о нео б хід но з роб ити, щ об усунути недол іки фак тор но го м ето ду планув ання з ростання проду ктивності пр аці?
1 . за баз у ро зрах унку необ хід но взяти серед ньорічний
3 . необ хід но врахову вати перех ід ну економію
виро біто к б азисно го ро ку
4 . необ хід но врахову вати з р уш ення в но м енклатур і та асор тим енті
2 . за баз у ро зрах унку необ хід но взяти р івень в иро бітк у,
5 . за баз у р оз р аху нку необх ідно вз яти рі вень сер едньо рі чного
виход яч и із плано вої ном енк лату ри й асорт им енту і
в ир обітку, вих од ячи із планово ї номенкл атур и й асортименту і
но рм ативів витр ат пра ці на початок пл ано вого пер іо д у
норматив ів витр ат пр аці за баз о вий періо д
М ето д р озр аху нку пр одук тивно сті праці по «нор мативній базі на поч аток пл анов ого періо ду» до з во ляє:
1 . чітко від меж овув ати з авдання і р езул ьтати р обо ти в
2 . заб езпечу вати пл ану вання на о сно ві нор м, пов'язаних із
плано во м у році від ре зульта тів з ві тного ро ку
з аход ами що до економ ії в итрат праці
4 . об 'єктивно о ціню вати спів віднош ення те мпів з р остання
3 . пр авил ьно о ціню вати р еал ьні з усилля працівників
пр од у ктивно сті пр аці т а з аро бітної плати, забез печувати ко нтро ль
підпр иємства і його підро зділів по еко ном ії в итрат живо ї
пр аці і на цій осно ві б удув ати систему матеріального
з а витратою на о пл ату праці
з аох о чення працівників
5 . всі від повіді прав ильні
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Метою розробки плану по праці є:
1. розрахунок необхідної чисе льності персоналу
2. визначення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій персоналу
3. визначення необхідної чисе льності, складу персоналу підприємства та планування коштів на оплату праці
4. удосконалювання форм і систем заробітної плати
5. підвищення продуктивності праці
У який фонд заробіт ної плати включают ь доплати резервним робітникам?
1. у прямій
2. у денний
3. у годинний
4. у загаль ний
5. у зведений
Середньоденну заробітну плату робітника визначають:
1. діленням загального фонду заробітної плати на середнь ооблікову чис ельність робітників
2. діленням годинного фонду заробітної плати на середньооблікову чисельніст ь робітників
3. діленням денного фонду заробітної плати на загальне число відпрацьова них днів всіма робітниками людино-днів
4. множенням середьогодинної за робітної плати на тривалість зміни
5. діленням прямого фонду заробітної плати на число відпрацьованих людино-днів
Методика розрахунку планової чисельності персоналу залежить від:
1. рівня технологічних процесів на підприємстві
2. стратегічного плану розвитку підприємства
3. специфіки професійної діяльності працівників і галузевих особливостей підприємства
4. організаційної с труктури підприємства
5. регіональних особливостей ринку праці
Деталізація річної виробничої програми підприємства за строками випуску кожного виду продукції і за виконавцями – це:
1. стратегічне планування
2. календарне планування
3. бізнес-планування
4. директивне планування
5. перспективне планування
Вир обництво, що х ар актер из ується широ кою но менклатурою виготовлення р ізних
вир обів од иницями або нев елик ими сер іями за ок ремими замовл еннями б ез
р егул яр но ї повтор ювано сті у плано во му пер іод і або повт ор юванос ті через нер івні
проміжки календарного ч асу, називаєть ся:

1. од инич не виро бництво
2. серійне виробництво
3. масо ве виро бництво
4. до слідне вир об ництво
5. всі відповіді правил ьні

Виробництво, що характеризується випуском більш обмеженої номенклатури виробів періодично повторювальними
серіями, називається:
1. одиничне виробництво
2. серійне виробництво
3. масове виробницт во
4. дослідне виробництво
5. всі відповіді правильні
Планування, що спрямоване на розподіл номенклатури робіт, які задані ка лендарним планом цеху між дільницями, і
доведення планових завдань до кожної виробничої дільниці та робочого місця, називається:
1. міжцехове планування
2. внутрішньоцехове пла нування
3. опера тивно-кале ндарне планування
4. поточне планування
5. всі відповіді правильні

Величина витрат матеріальних ресурсів на виробницт во одиниці продукції - це:
1. матеріаловіддача
2. матеріаломісткість
3. фондовіддача
4. трудомісткість
5. продуктивність
Вихідними даними для розробки плану матеріально-технічного забезпечення є:
1. плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенкла турі
2. прогресивні норми витрат матеріаль них ресурсів
3. аналіз витра т матеріальних ресурсів у звітному періоді
4. зміна залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду
5. всі відповіді правильні
Умови постачання продукції в угоді мітять:
1. основні обов'язки сторін
2. ціну продукції, що постачається
3. упаковку т а маркування
4. умови транс портува ння
5. всі відповіді правильні
До функцій, що виконує менеджер із пост ачання ресурсів не відносяться:
1. вибір постачальника ресурсів
2. визначення обсягу партії поставки
3. складання кошторису витрат
4. укладання договору на постачання підприємства ресурсами
5. всі відповіді правильні
Калькуляція «методом величини покриття» передбачає:
1. розрахунок тільки змінних витрат на одиницю виробу
2. розрахунок повної собівартості виробу
3. розрахунок прибутку по кожному виробу
4. розрахунок непрямих витрат по виробу
5. розрахунок тільки постійних вит рат
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Процедура планування зниження собівартості продукції від «нормативної бази на початок року» не передбача є:
1. використання норм станом на початок року
2. розрахунок повної собівартості всіх виробів
3. розрахунок маржинального прибутку по виробах
4. розрахунок калькуляції «методом величини покриття»
5. планування заходів щодо зниження витра т
Класифікація витрат за зв'язком з обсягами господарської діяль ності не включа є:
1. постійні вит рати
2. умовно постійні витрати
3. змінні витрати
4. умовно змінні витрати
5. прямі витрати
Економічний прибуток - це:
1. різниця між виручкою від продажу і повною собівартістю продукції
2. різниця між виручкою від продажу і змінними витратами
3. різниця між виручкою від продажу і економічними витратами
4. різниця між виручкою від продажу і постійними витратами
5. різниця між виручкою від продажу і адміністративними витратами
У точці беззбитковості постійні витрати:
1. більше маржинального прибутку
2. дорівнюють маржиналь ному прибут ку
3. менше маржинального прибутку
4. дорівнюють змінним витратам
5. менше змінних витрат
Прибуток (збиток) , що розраховують як різницю між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (послуг) і
собівартістю реалізова ної продукції, на зивається?
1. валовий прибуток
2. прибуток від операційної діяльності
3. прибуток від фінансової діяльності
4. прибуток від звичайної діяльності
5. чистий прибуток

Із збільшенням обсягів ре алізації прибуток підприємс тва:
1. збільшується прямо пропорційно обсягам виробництва
2. збільшується обернено пропорційно обсягам виробництва
3. темпи зростання прибутку більш високі у порівнянні з темпами зроста ння обсягів виробництва
4. темпи зростання прибутку менші у порівнянні з темпами зростання обсягів виробницт ва
5. немає правильної відповіді
Фінансовий план не включає наст упний розділ:
1. план прибутків і збитків
2. план податкових платежів
3. балансовий план
4. прогноз руху грошових коштів
5. план оборотних активів
Готівка на кінець періоду визначається як:
1. сума коштів на початок періоду і надходження готівки
2. сума коштів на початок періоду та виручки від реалізації
3. сума коштів на початок періоду та надходження за собів від реалізації продукції
4. сума коштів на початок періоду за вирахуванням відтоку коштів
5. грошові кошти на початок періоду плюс на дходже ння готівки за мінусом відтоку готівки
У розділі фінансового плану «Еле менти операційних витрат» відображається:
1. вартість мат еріаль них витрат
2. вит рати на оплату праці
3. відрахування на соціальні заходи
4. амортизація та інші операційні затрати
5. всі відповіді правильні

Сукупність робіт, що забезпечує конструкторську і технологічну готовніс ть підприємств до випус ку нового виробу
заданого рівня якості при встановлених строках, обсягах випуску т а витратах відноситься до:
1. науково-дослідних робіт
2. дослідно-конструкторських розробок
3. технічної підготовки виробництва
4. освоєння виробництва
5. всі відповіді правильні
Комплекс досліджень, що проводиться з метою отрима ння даних, принципів та шляхів створення нової або модернізації
продукції, що випускається відноситься до:
1. науково-дослідних робіт
2. дослідно-конструкторських розробок
3. технічної підготовки виробництва
4. освоєння виробництва
5. всі відповіді правильні

Розмір додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості характеризує:
1. економічну ефективність від поліпшення якості продукції
2. період окупності капітальних вкладень
3. індекс доходності
4. мінімум зведених витрат
5. всі відповіді правильні
Суку пність дослідно-констр укторських , проектно тех ноноло гіч них і організ аційних ро біт, які заб езпечують
виготовлення принципо во нов ої тех ніки і техноло гії , а також
спр ияють ев олю ційно м у полі пшенню вж е існуюч их видів
тех нік и ві дноситьс я до:
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1 . фунд амента льних нау кових д осл ідж ень
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Експериме нтальна і теоретична діяльність, зорієнтована на одержання нових знань про основні закономірності розвитку
природи і суспільст ва відноситься до:
1. фундаментальних наукових досліджень
2. прикладних наукових досліджень
3. науково-технічної діяльності
4. стадії освоєння нової продукції
5. всі відповіді правильні

В основну групу спеціаліс тів, що розробляють бізнес-план, не входять :
1. маркетологи
2. економісти
3. фінансисти
4. технологи
5. всі відповіді правильні
У резюме бізнес-плану подається наступна інформація:
1. повна назва, адреса підприємст ва, власники
2. опис суті запропонованого прое кту
3. корот кий опис ринку
4. прогнозовані фінансові результати
5. всі відповіді правильні

Комплекс цехів, господарств і служб підприємст ва, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства –
це:
1. інфраструктура підприємства
2. виробнича інфраструктура
3. капітальне будівництво
4. обслуговуюче господарст во
5. основне виробництво
Підрозділи підприємства, що здійснюють придбання, проектування, виготовлення, відновлення і ремонт технологічної
оснастки, її облік, зберіга ння і видачу на робочі місця, - це :
1. ремонтне господарство
2. інструментальне гос подарство
3. транспортне господарство
4. енергетичне господарство
5. складське господарство

Підрозділи підприємства, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт та технічну діагностику устаткування, - це:
1. ремонтне господарство
2. інструментальне гос подарство
3. транспортне господарство
4. енергетичне господарство
5. складське господарство

Комплекс підрозділів підприємства, що займаються ва нтажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів,
утворюють:
1. ремонтне господарство
2. інструментальне гос подарство
3. транспортне господарство
4. енергетичне господарство
5. складське господарство

Проблеми планування водопостачання та каналізації на великих підприємствах виріш ує керівництво:
1. ремонтного господарства
2. інструментального гос подарства
3. транспортного господарства
4. енергетичного господарства
5. складського господарства

Процес управління інструментальним господарством передбачає:
1. визначення потре би в усіх видах інструменту: за номенклатурою, за діючими нормами витрат інструменту, за обсягом
виробничого завдання
2. організацію власного виробництва оснастки
3. придбання необхідного інструменту в спеціалізованих виробників (продавців)
4. організацію належної експлуатації інструменту виробничими підрозділами підприємс тва.
5. всі відповіді правильні
До джерел покриття потреби в енергії не входять:
1. розрахунок енергоресурсів підприємства , виходячи із потужності генеруючих установок і врахування можливого отримання
палива та енергії від районних ене ргосистем
2. проектування режимів роботи агрегатів і розробка балансів генеруючих установок
3. визначення кількості енергії, що відпускається на сторону
4. визначення втрат енергії в мережі та перет ворювальних засобах
5. всі відповіді правильні
Для успішного функціонування в умовах конкурентної боротьби, підприємство в своїй діяльності не повинне орієнтуватися
на:
1. ціну продукції
2. вит рати на продукцію
3. кількість продукції
4. погіршення якості продукції
5. всі відповіді правильні

До технічних та організаційних заходів плану підвищення ефективності виробницт ва не можна віднести:
1. впровадження прогресивної технології
2. механізацію та автоматизацію виробництва
3. поліпшення якості продукції
4. удосконалення організації виробництва
5. всі відповіді правильні
Наукова діяль ність, спрямована на досягнення практичних результатів у вирішенні конкретних завдань віднос ить ся до:
1. фундаментальних наукових досліджень
2. прикладних наукових досліджень
3. науково-технічної діяльності
4. стадії освоєння нової продукції
5. всі відповіді правильні
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Зміст плану технічного та організаційного розвитку підприємства не включає:
1. освоєння виробництва нових видів і підвищення якості продукції
2. впровадження прогресивної технології, меха нізації та автоматизації виробництва
3. вдосконалення управління, планування т а організації виробництва та праці
4. заходи із економії сировини, мат еріалів, палива та енергії
5. заходи щодо дослідження сегментів ринку
Роз рахуйте вир об ничу пр огр ам у в нату рал ьно му т а вар ті сному
вир аз і за даним и: о бся г прод ажу за планом – 3 875 од. ; запаси го тово ї
пр одукції на поч ато к квар тал у – 68 о д. ; запа си гото во ї прод укції на
кінець ква рталу – 11 7 о д. ; ціна в иро бу – 425 гр н:

1 . 3 5 24
2 . 3 8 14
3 . 3 9 24
4 . 3 8 74
5 . 3 5 94

о д. , 16 63,4
о д. , 14 77,9
о д. , 16 67,7
о д. , 17 51,1
о д. , 15 27,5

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Розрахуйте величину запасу готової продукції по виробу А за даними: обсяг продажу виробів у плановому кварталі – 2160
од.; термін зберігання готової продукції на скла ді – 5 днів
1. 140 од.
2. 120 од.
3. 130 од.
4. 220 од.
5. 110 од.
Визначити виробничу програму за даними: плановий обсяг продажу продукції – 8204 тис. од., запаси готової продукції на
початок року – 91 од., на кінець року – 122 од.
1. 8235 од.
2. 8435 од.
3. 8255 од.
4. 8345 од.
5. 8135 од.
Розрахуйте обсяг незавершеного виробництва (в одиницях) за даними: виробнича програма за квартал – 4500 од;
тривалість виробничого циклу – 10 днів; коефіцієнт готовності неза вершеного виробництва – 0,7
1. 450 од.
2. 300 од.
3. 350 од.
4. 370 од.
5. 250 од.
Розрахува ти коефіцієнт готовності і обсяг незавершеного виробництва за даними: вартість основних матеріалів – 195 грн,
собівартість одиниці продукції – 300 грн, квартальний випуск продукції – 475 од., триваліс ть виробничого циклу – 7 днів
1. 0,825 ; 9144 грн
2. 0,725 ; 9248 грн
3. 0,825 ; 8144 грн
4. 0,855 ; 9704 грн
5. 0,815 ; 9206 грн
1 . 2 2 0о д. ; 5 02 5 о д.
Роз рахуйте вел ичину з апасу гото во ї проду кції на кінець
2 . 2 1 0о д. ; 5 02 5 о д.
кварталу та вир обничу пр огр аму з а даними: об сяг пр о даж у у
3 . 3 2 0о д. ; 5 12 5 о д.
пл ановом у кв артал і – 4 95 0 од .; з апаси го тов ої прод укції на початок
4 . 2 0 0о д. ; 5 22 5 о д.
кварталу – 1 45 о д., тер мін збер іга ння готово ї прод укції на кінець
5 . 3 1 0о д. ; 5 02 5 о д.
кварталу – 4 дні
Розрахува ти коефіцієнт режимної та реальної змінності свердлильних верст атів, якщо 32 з них працює в одну зміну, 85 од.
– в дві зміни, 15 од. – у три зміни; коефіцієнт завантаження устаткування – 0,75
1. 1,87; 1,40
2. 1,82; 1,45
3. 1,92; 1,40
4. 1,87; 1,50
5. 1,92; 1,45
1 . 36 480 од.
Виз начити виро бничу по тужність цеху за к вар тал , я кщо : кільк ість
2 . 36 912 од.
устаткування – 25 о д.; труд ом істкість об роб ки вироб у – 0, 8 нор мо-год ин;
3 . 36 112 од.
тр ивал іст ь з міни – 8 год ин; ч исл о зм ін р обо ти – 2 ; кількість р об о чих д нів –
4 . 36 645 од.
76; реглам ентовані пр осто ї уст аткування в р ем онті – 4 %
5 . 36 922 од.
Розрахуйте коефіцієнт реальної змінності роботи устаткування за даними: коефіцієнт режимної змінності дорівнює 2,14;
коефіцієнт зава нт аження устаткува ння – 0,79
1. 1,89
2. 1,79
3. 1,69
4. 1,59
5. 1,99
Розрахуйте коефіцієнт завантаження обладнання на виробничу програму, якщо трудомісткість програми за діючими
нормами дорівнює 22600 нормо-годин; коефіцієнт виконання норм – 1,2; фонд час у роботи обладнання – 23200 годин
1. 0,84
2. 0,81
3. 0,71
4. 0,74
5. 0,73
1. 3 62 88 од., 0,69
Виз начити виро бничу по тужність цеху і к оефіцієнт її в ико ристання, якщ о кі лькість
2. 3 45 88 од., 0,72
обл ад нання 1 5 од., норма ч асу на об роб ку о диниці вир об у 0, 8 год., р еж им роб оти цеху – 1
3. 3 61 20 од., 0,68
зм іна, тр ивалість зм іни – 8 год ин, число ро боч их д нів за р ік – 2 5 2 дня, реглам енто вані простої
4. 3 52 88 од., 0,69
обл ад нання в р емо нті скл адаю ть 4%. Вироб нича програм а цеху – 2 510 0 о д .
5. 3 61 10 од., 0,68
Розрахува ти потужність потокової лінії по виготовленню холодильників за рік, якщо плановий фонд часу роботи
уста ткування дорівнює 1800 год., витрати часу на ремонт лінії – 5%, т акт лінії – 16 хв.
1. 6413 од.
2. 6513 од.
3. 6313 од.
4. 6415 од.
5. 6311 од.

15 серпня 2020 р.

Страница 14 из 31

183

1
184

2
185

1
186

2
187

2
188

1
189

2
190

2
191

1
192

2
193

3
194

3
195

1

Визначити виробничу пот ужність цеху за даними: кількість обладнання 12 од, продуктивність обладнання 2 од./хв.,
плановий фонд часу роботи устаткування дорівнює 170 год., вит рати часу на ремонт обладнання – 5%
1. 232560 од.
2. 242560 од.
3. 232750 од.
4. 235860 од.
5. 242570 од.
Розрахуйте відсоток підвищення продуктивності праці за рахунок економії чисе льності робітників, яка складає у
плановому пе ріоді – 6 осіб при чисельності персоналу на почат ок планового періоду 250 осіб
1. 2,52%
2. 2,46%
3. 2,42%
4. 2,50%
5. 2,40%
1. 7 ,5 о сіб
Роз рахув ати ек оно мію р о бітників з а р ахунок кращого викор истання робо чого ч асу за
2. 8 ,1 о сіб
даними: тру дом істк ість виро бнич ої програм и з а плано м 1 41 0 00 но р мо -год .; к ор исний ф онд
3. 6 ,4 о сіб
роб очого часу р о бітника у баз ово му кварталі 4 00 год .; ко рисний фо нд р об очо го ч асу роб ітник а у
4. 9 ,3 о сіб
пл ановом у кв артал і 410 го д. ; коефіцієнт вик онання норм вир об ітку за планом 1,1 5.
5. 5 ,9 о сіб
Роз рахуйте еко ном ію чисельно сті р об іт ник ів з а р аху но к зниження тру до м істко сті
пр одукції, як що зниження тру дом істкості прод ук ції на о б сяг вир обництва – 14 580 но рм о го дин, фонд часу р обот и одно го р обітника в б азисном у кв артал і – 410 год ., пл ановий
коефіцієнт вико нання норм – 1 ,1 8 :

Роз рахуйте еко ном ію чисельно сті р об ітників за р аху но к підвищення сер ед ніх норм в иро бітк у,
як що трудом істкість виро бничо ї про гр ами на поч ато к пл анового к вар талу – 144 тис. норм о-го д.;
фо нд часу о д ного роб ітника в баз ово му кварталі – 40 8 го д.; коефіцієнт вико нання норм на початок
пл анового кв арталу – 1 ,2 ; пл ано вий – 1 ,25

1. 3 0, 5 осіб
2. 3 0, 1 осіб
3. 2 6, 3 осіб
4. 2 8, 5 осіб
5. 3 1, 3 осіб
1 . 12, 8 осіб
2 . 11, 8 осіб
3 . 11, 5 осіб
4 . 12, 5 осіб
5 . 11, 3 осіб

Якщо чисельність робітників-відрядників на початок кварталу становила – 620 осіб, а за ра хунок зниження трудомісткості
продукції планується її скоротити на 15 осіб, тоді зростання продуктивності праці буде дорівнювати?
1. 2,5%
2. 2,4%
3. 2,6%
4. 2,2%
5. 2,7%
1. 7 34 осо би; 14 ос іб
Роз рахув ати ч исельні сть на почато к кв арталу, ек оно мію чисел ьності з а рахунок кр ащо го
вик ор истання ро бо ч ого часу роб ітниками-в ідр ядникам и з а д аними: тр удо м істкіст ь вироб ничої
2. 7 34 осо би; 17 ос іб
пр огр ами за пла ном – 3 46 000 но рмо -год .; ко рисний фонд роб очо го ч асу о дно го ро бітник а в
3. 7 43 осо би; 17 ос іб
баз ис ном у квартал і – 41 0 год ., у пла ново му кв арталі – 420 год.; коефіці єнт вик онання норм
4. 7 44 осо би; 16 ос іб
вир обі тку на по чаток плано во го квартал у – 1,15 , в планов ому кв арталі – 1 ,1 8
5. 7 45 осо би; 17 ос іб
Визначити процент зроста ння продуктивності праці та зниження трудомісткості виробу за даними: трудоміст кість обробки
деталі до перегляду норм – 20 хв., після перегляду – 18 хв., тривалість зміни – 8 годин.
1. 10 %; 11,1%
2. 11,1 %; 10%
3. 12,1 %; 11%
4. 9,5 %, 12%
5. 10,5 %; 10%
Якщо чисельність робітників-відрядників на початок кварталу становила – 866 осіб, а за рахунок підвищення норм
виробітку пла нується її скоротити на 15 осіб, тоді зростання продуктивності праці буде дорівнювати?
1. 1,76%
2. 1,98%
3. 2,09%
4. 1,72%
5. 2,02%
Визначити процент зроста ння продуктивності праці та зниження трудомісткості виробу за даними: трудоміст кість обробки
деталі до перегляду норм – 1,20 години, після перегляду – 1,14 години.
1. 5%, 5,26%
2. 5,26%, 5%
3. 5,48%, 5,12%
4. 6%, 5,88%
5. 6%, 6,44%
Якщо чисельність робітників - відрядників на початок кварт алу становила – 515 осіб, а за рахунок зниження трудомісткості
продукції планується її скоротити на 15 осіб, тоді зростання продуктивності праці буде дорівнювати?
1. 2,8 %
2. 3,1 %
3. 3 %
4. 3,5 %
5. 2,7 %
Розрахува ти місячний фонд заробітної плати робітників за даними: прямий фонд заробітної плати робітників дорівнює 200
тис. грн; доплати: до прямого фонду – 30%; до годинного фонду – 1%; до денного фонду – 5%.
1. 280,2 тис.грн
2. 260,5 тис. грн
3. 275,7 тис. грн
4. 276,8 тис. грн
5. 275,2 тис. грн
1. 9 342 ,9 грн; 122 ,4 2 грн
Роз рахув ати серед ньо кв артальну та се ред ньо денну з ар обіт ну плату од но го
2. 9 415 ,9 грн; 122 ,0 5 грн
роб ітника за даним и: середньо обл ік о ва ч исельність р обіт ник ів у плано вом у
3. 9 335 ,7 грн; 123 ,4 2 грн
кварталі 4 2 о сіб ; число ро б оч их днів у квар тал і – 72 д ні; д енний фо нд зар о бітної
4. 9 442 ,9 грн; 122 ,4 2 грн
пл ати роб ітник ів ск лад ає 3 70, 2 тис. грн; мі сяч ний фо нд з ароб ітної плати р обітник ів
5. 9 441 ,9 грн; 122 ,4 5 грн
– 3 92 ,4 тис. гр н

15 серпня 2020 р.

Страница 15 из 31

196

2
197

3
198

1
199

4
200

3
201

2
202

3
203

1
204

4
205

1
206

1
207

2
208

2

На підприємстві трудомісткість виробничої програми дорівнює – 54 тис. од., розцінка за одиницю продукції – 186,5 грн,
при цих умовах прямий фонд заробітної плати дорівнює?
1. 10091 тис.грн
2. 10071 тис.грн
3. 11071 тис.грн
4. 10171 тис.грн
5. 10061 тис.грн
1. 1 711 82 гр н
Роз рахув ати тариф ний ф онд зар обітно ї пла ти ро б ітників -по часовиків з а
2. 1 615 82 гр н
даними: год инна тариф на ставка пер шо го р озря ду – 1 3,4 грн; сер едній тар ифний
3. 1 611 82 гр н
коефіцієнт – 1,3 5 ; корисний ф онд ро б оч ого часу о дно го р обітника – 40 5 годин;
4. 1 671 82 гр н
чисель ність роб ітників -поч асовиків – 2 2 особи
5. 1 641 82 гр н
Роз рахув ати р озці нку за вир іб та прямий фонд з ароб ітно ї плати
роб ітників-ві дря дників за даними: годинна тар иф на став ка перш ого ро зряд у –
15, 5 гр н; сер едні й тарифний коеф іці єнт – 1 ,28; пл ано ва тр уд о містк ість вир об у
– 1 ,55 но р мо -го дин; кв артальний випуск пр одукції за плано м – 22 тис.о д.

1 . 30 ,75 грн/о д.; 67 6 ,5 4 тис.грн
2 . 35 ,15 грн/о д; 67 5, 64 тис. гр н
3 . 30 ,15 грн/о д; 64 5, 64 тис. гр н
4 . 30 ,75 грн/о д; 67 5, 54 тис. гр н
5 . 31 ,75 грн/о д; 61 5, 54 тис. гр н

Розрахува ти денний фонд заробітної плати робітників за даними: прямий фонд заробітної плати робіт ників – 1315 тис. грн;
доплати: до прямого фонду – 34%; до годинного фонду – 1,5
1. 1888,5 тис.грн
2. 1688,5 тис.грн
3. 1758,5 тис.грн
4. 1788,5 тис.грн
5. 1778,5 тис.грн
1. 1 84,5 гр н
Роз рахув ати ка льк уляцію одиниці вир обу «метод ом в еличини покр ит тя» за
2. 1 87,5 гр н
даними: нор ма витр ат о сновних м атері алів – 3 ,24 кг/од .; ціна за 1 к г матер іал у – 37,5
3. 1 86,7 гр н
гр н; в итрати до пом і жних м атеріалів – 4 1,8 грн/од .; основ на заро бітна плата в иро б ник ів
4. 1 88,7 гр н
– 8 ,75 гр н/од .; д одатков а з аро б ітна плата – 10%; в ідр ахування на со ціал ьні заход и –
5. 1 86,5 гр н
37%; інш і зм інні витрати – 10 ,21 грн.
Розрахуйте на скільки гривень збільшивс я ма ржинальний прибуток, якщо ціна одиниці продукції за планом дорівнює 810
грн; а фактична – 812 грн; фактичний обсяг продажу склав 3240 од.
1. 6580 грн.
2. 6480 грн.
3. 6680 грн.
4. 6440 грн.
5. 6780 грн.
Розрахуйте на скільки гривень збільшився маржинальний прибуток, якщо обсяг продажу продукції за планом дорівнює
6420 од.; а фактичний склав 6812 од.; маржинальний прибуток на одиницю виробу дорівнює 115,5 грн/од.
1. 45576 грн.
2. 465276 грн.
3. 45276 грн.
4. 44276 грн.
5. 46276 грн.
Розрахуйте на скільки гривень збільшився маржинальний прибуток, якщо змінні витрат и на одиницю продукції за планом
дорівнюють 82 грн/од.; а фактичні – 81,2 грн/од.; фактичний обс яг продажу склав 5240 од. (відповідь напишіть цілим числом)
1. 4192 грн.
2. 4292 грн.
3. 4172 грн.
4. 4392 грн.
5. 4092 грн.
Розрахуйте вплив зміни обсягів продажу на величину маржинального прибутку за даними: фактичний обсяг продажу – 12,4
тис. од.; плановий обсяг продажу – 11,8 тис. од.; плановий маржинальний прибуток на одиницю продукції – 55,2 грн/од.
1. 35,12 тис. грн.
2. 33,42 тис. грн.
3. 31,12 тис. грн.
4. 33,12 тис. грн.
5. 34,12 тис. грн.
Розрахуйте величину приросту маржинального прибутку за рахунок зменшення змінних витрат за даними: змінні витрати
на одиницю виробу: пла нові – 24 грн/од., фактичні – 23,4 грн/од.; фактичний обсяг продажу – 17,4 тис. од.
1. 10,44 тис.грн
2. 11,44 тис.грн
3. 12,44 тис.грн
4. 9,44 тис.грн
5. 13,44 тис.грн
1 . 16 0,66 грн
Роз рахув ати плано ву к аль ку ляцію в иго то влення о диниці прод укції « методо м величини
2 . 16 5,66 грн
по криття» та мар жинал ьний приб ут ок з а д аним и: в итрати на матер іали – 1 10 грн/од. ;
3 . 15 0,66 грн
роз цінка на вир іб – 18, 2 гр н/о д . Ф онд з ароб ітно ї плати ро бітникі в, тис. грн: пр ям ий – 23 5;
4 . 16 9,66 грн
го динний – 3 05 ,5 ; місяч ний – 336 ,1. Від р аху вання на соціал ьні з ахо ди – 37 %, інш і зм інні
5 . 15 5,66 грн
витрати – 15 грн/од.
Роз рахув ати м аржинальний приб уто к за д аними: витрати на ма тері ал и – 120
гр н/о д.; осно вна зар обі тна пл ата вир о бник ів – 15,7 5 грн/од.; д одатк о ва зар обітна плата
– 1 0% ; відрах ув ання на соціальні зах оди – 3 7%, інші з мінні витр ати – 1 5 грн/од., ціна
вир обу – 270 гр н/о д.

1. 1 51,2 6 грн
2. 1 11,2 6 грн
3. 1 10,6 6 грн
4. 1 11,3 4 грн
5. 1 12,3 4 грн

Розрахуйте точку беззбитковості, якщо: постійні витрати дорівнюють – 640,5 тис. грн, змінні витрати на одиницю
продукції – 56,76 грн/од., а ціна одиниці продукції – 108 грн/од.
1. 13500 од.
2. 12500 од.
3. 12000 од.
4. 12550 од.
5. 13000 од.
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П ідприємець реал і зував прод ук цію за ціно ю 2 40 грн в о б сяз і 6 0 00 од .,
зм інні витрати на од иницю – 166 грн/од ., по стійні витрати – 360 тис. грн. На
ск ільки потр і бно з більшити о бся г прод ажу, що б о дер жати по пер едній о бс яг
пр ибу тку пр и ці ні 2 30 грн?.

П о виробу А ціна – 3 7 грн/о д.; з мінні в итрати до рі внюю ть – 32 грн/о д. , о б ся г
пр одажу у то чці без зб итко во сті – 240 о д . Н а ск ільк и о диниць по тріб но зб ільш ити
обс яг про дажу вир обів дл я зб ереження к ритич ного о бсягу пр од ажу (то чки
без зб итко во сті) пр и зниженні ціни на 2 грн.

1 . на
2 . на
3 . на
4 . на
5 . на

131 2 о д .
121 0 о д .
345 од .
938 од .
103 8 о д .
1. на
2. на
3. на
4. на
5. на

16 5 од.
16 0 од.
17 0 од
16 4 од.
17 2 од.

Цільова сума чистого прибутку дорівнює 739,2 тис. грн, прибуток від іншої реалізації – 21 тис.грн, прибуток від
фінансових інвестицій – 63 тис.грн, податок на прибуток – 16%. Визначите суму прибутку від реа лізації в плановому періоді.
1. 796 тис.грн
2. 896 тис.грн
3. 786 тис.грн
4. 756 тис.грн
5. 776 тис.грн
Визначите граничний маржинальний прибуток, якщо при випуску семи виробів маржинальний прибуток дорівнює – 1550
грн, а при випуску шест и виробів – 1740 грн.
1. 170 грн
2. 190 грн
3. 180 грн
4. 290 грн
5. 280 грн
1 . 47 67 тис. грн; 1 265, 9 тис. грн
Роз рахуйте ма ржинал ьний пр ибу ток і ч истий пр ибу ток
2 . 42 67 тис. грн 11 65,9 тис. грн
підпр иєм ства з а даним и: вир учка ві д реалі зації про дукції (з П ДВ) – 15
3 . 47 07 тис. грн; 1 260, 9 тис. грн
800 тис. грн, по дато к на д одану вартість – 2 633 тис. грн, пря мі ( зм інні
4 . 47 67 тис. грн; 1 165, 9 тис. грн
витрати) – 8 40 0 тис. гр н, постійні в итр ати – 3 2 60 тис. гр н, подато к на
пр ибу ток – 1 6%
5 . 47 27 тис. грн; 1 305, 88 тис. грн
Розрахуйте коефіцієнт беззбитковості і «точку беззбитковості» за даними: виручка від ре алізації продукції – 3480 тис. грн,
змінні витрати – 1020 тис. грн, постійні витрати – 1860 тис. грн.
1. 0,756; 2630,88 тис. грн
2. 0,789; 2630,88 тис. грн
3. 0,786; 2630,88 тис. грн
4. 0,781; 2504,18 тис. грн
5. 0,756; 2686,88 тис. грн
1 . 23 00 о д. ; 15 750 0 гр н
П ідприємець м ає м ож ливість ук ласти договір на постач ання 2 8 00
2 . 23 00 о д. ;1 37 5 00 гр н
од. виро бі в з а ціно ю 50 0 грн за од иницю. З мінні витр ати на о диницю
3 . 24 00 о д. ; 13 750 0 гр н
пр одукції скл адають 22 5 грн/ од. , по стійні в итр ати під приєм ства –
4 . 23 50 о д. ;1 47 5 00 гр н
632 500 гр н. Розр ах увати о бся г за мо влення, який гаранту є беззб итко ву
дія льність і сум у приб у тку , о тримано го від виконання зам овлення.
5 . 22 00 о д. ; 13 755 0 гр н
Розрахува ти цільову суму балансового прибутку за нас тупними даними: цільова сума чист ого прибутку на плановий
квартал – 630 тис. грн; ставка податку на прибуток – 16%
1. 730 тис. грн
2. 750 тис. грн
3. 770 тис. грн
4. 850 тис. грн
5. 810 тис. грн
1 . 30 40,3 тис. грн
Роз рахув ати ці льо вий ро змі р прибутку ві д реа лізації про дук ції на
2 . 30 33,3 тис. грн
пл ановий кв артал з а наступними даним и: цільо ва сум а чисто го
3 . 30 08,3 тис. грн
пр ибу тку підпр иєм ства – 2800 тис .грн; по дато к на пр ибу то к – 1 6%;
4 . 29 00,3 тис. грн
пр ибу ток від інш ої реал із ації – 1 8 0 тис. грн; пр иб уто к від фінансових
5 . 28 00,3 тис. грн
інвестицій – 12 0 тис. гр н.

Розрахува ти відсоток зниження трудомісткості продукції, якщо продуктивність устаткування зросла на 12%:
1. 10,7%
2. 11,7%
3. 12,7%
4. 11,8%
5. 11,9%
Розрахува ти відсоток підвищення продуктивност і праці, якщо зниження трудомісткості продукції становить 15%:
(відповідь напишіть числом з двома знаками після коми)
1. 18,65%
2. 17,55%
3. 17,65%
4. 17,85%
5. 17,75%

Альтернативна вартість – це:
1. втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншої
2. вартість вла сного капіталу
3. побічні вигоди, які супроводжують проект
4. різниця додат них і від’ємних результатів проекту
5. вартість альт ернативного варіанту використання обмеженого ресурсу
Аналіз ринку проекту у першу чергу спрямова ний на дослідження:
1. рівноважної ціни
2. усі відповіді правильні
3. кон’юнктури інвестиційного ринку
4. виробничого потенціалу проекту
5. потенційного попиту
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Ануїтетом називают ь:
1. вартість рівних плат ежів (надходжень) , які здійснюют ься через однакові проміжки часу впродовж певного періоду
2. рівні платежі (надходження) , які здійснюються у разі корис тування кредитними рес урсами
3. вартість рівних плат ежів (надходжень) , які здійснюют ься користувачами інвестиційних ресурсів, з урахуванням темпів
інфляції
4. рівні надходження інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації проект у
5. опера ційний грошовий потік

Ас пе ктами проектного а налізу можуть бути:
1. усі відповіді правильні
2. маркетинговий
3. економічний
4. технічний
5. інституціональний
Безповоротні витрати – це:
1. різниця додат них і від’ємних результатів проекту за умови переваги останніх
2. вит рати, пов’язані з проектом
3. грошова оцінка ресурс ів при найкращому альтернативному їх використанні
4. вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту
5. втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів
Вартість грошей у часі – концепція про те, що:
1. рівні суми грошей у різний час мають однакову вартість
2. гроші мають постійну варт ість
3. рівні суми грошей у різний час мають різну вартіст ь
4. усі відповіді правильні
5. здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості

Внут рішня норма прибутковост і відображає:
1. теперішню вартість доходів або вигод від здійснення інвестицій, скоригованих на величину інвестицій
2. граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє інвестиції на прийнятні і неприйнятні
3. ставку дисконтування, за якої сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам або
дис контований чистий грошовий потік рівний дисконтованим інвестиційним витратам
4. відтік або надходження грошових коштів за кожним роком життєвого циклу
5. дисконтовану вартіс ть грошових надходжень від проекту в розрахунку на грошову одиницю інвестицій

Головним завданням проектного ана лізу є:
1. визначення соціально-економічних результатів здійс не ння проекту
2. обґрунтування засобів реа лізації проекту
3. проведе ння всіх видів експертиз у ході підготовки та ре алізації проекту
4. встановлення цінності проекту, яка визначаєть ся різницею його результатів і нас лідків
5. визначення грошових потоків, які будуть задіяні в процесі реалізації проекту

Головною метою соціального аналізу проекту є:
1. дослідження соціальних парамет рів проекту
2. з’ясування впливу інвестиційного проекту на внутрішнє та зовнішнє с оціаль не середовище
3. з’ясування доцільності впровадження проекту з точки зору його впливу на цільову групу населення регіону в якому
впроваджується проект
4. визначення соціально-економічних результатів здійс не ння проекту
5. обґрунтування засобів реа лізації проекту

Грошовий потік підприємства являє собою:
1. сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його діяльніс тю
2. фінансовий результат роботи підприємства
3. кошти, які підприємство витрачає на задоволення внутрішніх потре б
4. усі готівкові виплати, надходження фірми, які здійснюються нею з дебітора ми, кредиторами впродовж визна ченого періоду
5. кошти, які підприємство отримує від своїх клієнтів
Грошові потоки розраховуються за:
1. вит ратами на проект та амортизацією
2. чистими доходами та неявними надходженнями
3. вит ратами на проект та чистими доходами
4. вит ратами на проект та доходами
5. усі відповіді правильні
До аспектів проектного аналізу не віднос ит ься:
1. маркетинговий
2. фінансовий
3. юридичний
4. екологічний
5. технічний
До внутрішнього оточення проекту належать:
1. кліматичні умови
2. стиль керівництва проектом
3. умови та рівень життя
4. рівень інформаційних технологій
5. рівень оподаткува ння
До головних ознак проекту не відносят ься:
1. обмеженість у часі
2. зміна стану на досягнення мети проекту
3. обмеженість ресурсів
4. неповторність
5. складність
До змісту технічного ана лізу включають:
1. вибір ма сштабу проекту
2. усі відповіді правильні
3. вибір технології
4. визначення місця реалізації проекту
5. вибір життєвого циклу проекту
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До інструментарію прое ктного аналізу належить:
1. грошовий потік, альтернативна вартість
2. інституціональний аналіз
3. фінансовий аналіз
4. екологічний аналіз
5. економічний аналіз
До недоліків крите рію внутрішньої норми прибутковості відносять:
1. не враховує вартість грошей у часі
2. складність розрахунку
3. неможливіст ь застосування для неординарних грошових потоків
4. не має правильної відповіді
5. не відображає розміри грошових потоків
До основних ознак проекту не належать:
1. наявніст ь життєвого циклу проекту
2. неповторність
3. часовий горизонт дії
4. цільова спрямова ність
5. кількісна визна ченість, економічна взаємозалежніст ь
До принципів проектного аналізу належать:
1. експерт иза проекту
2. визначення строків початку і завершення проекту, приросна природа витрат і вигод
3. обмеженість інвестиційних ресурсів
4. визначення грошового доходу
5. соціальна визна ченість
До проектного аналізу як внутрішньої складової процесу управління проектом за методологією Світового банку належать:
1. ідентифіка ція проекту, розробка, експертиза проекту
2. експлуатація прое кту
3. згортання проекту
4. усі відповіді правильні
5. вдосконалення проекту
До уча сників проекту не відносяться:
1. замовник проекту
2. контрактор
3. інвестор
4. субконтрактор
5. дилер
До факторів зовнішнього середовища відносять:
1. організаційні, культурні, ст ратегічні
2. культурні, правові, стратегічні
3. суспільні, економічні, культурні, політичні
4. організаційні, політичні, суспільні
5. усі відповіді правильні
Еко логічний аналіз про ект у – це:
1 . пр оцес плану вання, спр ям ований на о цінку, інт ерпретацію та пр огноз
з начимих впливів проекту на нав ко лишнє с ередо вище д іяль ності, а також
на отримання інфо рмації, як а мо же в по дал ьшом у засто совуватися в х оді
пр ийняття р ішень
2 . систе ма роз рахунків , с прям ована на про гноз в пливів інвестиційного
пр оек ту на навк ол ишнє серед ов ище в умо вах скл адної ек оло гіч ної ситуації

3. о цінка вплив у інвестиційного проекту на
зо внішні інститути
4. система ро зра хунків , спрямована на прогноз
впл ивів інвес тиційного пр оек ту на навк олишнє
сер ед овище
5. о цінка вплив у на еко но мічну привабливість
підпр иєм ства, як е впр овад жує проект

Екологічний аналіз супроводжує проект на:
1. етапі реалізації інвест иційного проекту
2. етапі розробки інвестиційного проекту
3. етапі експлуатації інвестиційного проекту
4. усіх е тапах життєвого циклу проекту
5. етапі завершення інве стиційного проекту
Економічний а наліз оперує:
1. ринковими ціна ми
2. тіньовими цінами
3. цінами, визначеними на основі альтернативної вартост і ресурсів
4. усі відповіді правильні
5. фінансовими цінами
Економічний а наліз розглядає проект з точки зору:
1. ефективного використання рес урсів
2. економічних вигод для підприємства, яке впроваджує проект
3. фінансових результатів
4. вигод для суспіль ства
5. усі відповіді правильні
Економічний зміст дисконтування пов’язаний із:
1. величиною грошового потоку, який буде отриманий у результаті реалізації проект у на будь-який момент часу
2. впорядкуванням інвестиційних витрат різних років за проектом
3. визначенням теперішньої вартості
4. визначенням майбутньої вартості грошей
5. щорічною оцінкою фінансових активів проекту
За класифікацією UNIDO виділяють такі фази проекту:
1. висновок по проекту
2. концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту
3. попереднє те хніко-економічне обґрунтування
4. рішення про інвестування
5. передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази
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За класом проекти поділяють ся (залежно від ступеня складності) на:
1. дрібні та серійні проекти
2. великі та дуже великі проекти
3. соціальні, економічні, орга нізаційні, технічні та змішані проекти
4. технопроекти, екопроекти та синергічні проекти
5. монопроекти, мегапроекти та мультипроекти
Запас фінансової міцності характеризує:
1. можливості зростання прибутку
2. можливості зниження обсягу реалізації
3. критичний обсяг реалізації
4. можливості зростання обсягу реалізації
5. усі відповіді правильні
Застосування коефіцієнту беззбитковості в межах аналізу беззбитковості прое кту дозволяє:
1. розподіляти постійні витрати
2. приводити майбутній грошовий потік до його майбутньої вартості
3. прогнозувати змінні витрати
4. приводити майбутній грошовий потік до його теперішньої вартості
5. приводити майбутній грошовий потік до його теперішньої вартості
За типом (ос новними сферами діяльності) проекти поділяют ься на :
1. великі та дуже великі проекти
2. технопроекти, екопроекти та синергічні проекти
3. соціальні, економічні, орга нізаційні, технічні та змішані проекти
4. дрібні та серійні проекти
5. монопроекти, мегапроекти та мультипроекти
Звичайний ануїтет має місце, якщо:
1. платежі здійснюються в непередбачений час
2. платежі здійснюються на початок пе ріоду
3. проміжки виплат або інтервал платежу однакові
4. платежі здійснюються в кінці періоду
5. платежі здійснюються в середині періоду
З переліку питань виключить показники, які не є ос новними для соціального аналізу:
1. рівень безробіття населення
2. жит лові умови на селення
3. період окупності проекту
4. рівень життя населення проекту
5. охорона здоров’я населення
Зростання або, навпаки, зниження намічених обсягів виробництва за проектом відображають:
1. інвестиційні проектні ризики
2. опера ційні проект ні ризики
3. фінансові проектні ризики
4. граничні проектні ризики
5. економічні проектні ризики
Зростання відсоткових ставок за кредитами відображають:
1. економічні проектні ризики
2. інвестиційні проектні ризики
3. опера ційні проект ні ризики
4. фінансові проектні ризики
5. граничні проектні ризики
Інвес торами виступають:
1. постачальники
2. банки
3. усі відповіді правильні
4. інвестиційні фонди
5. замовники
Комбінація «ресурси-час-якість» має назву:
1. піраміда Маслоу
2. фінансовий профіль проекту
3. рамка чутливості
4. трикутник обме жень
5. профіль проекту
К ом пау нду вання – о пера ція, за до по могою яко ї визна чається:
1 . велич ина нео бхідних на певний м ом ент інвестиційних
2 . тепер іш ня в артість по току готівк и ш лях ом кор игування
р есур сів дл я реаліз ації пр оекту ш ляхом врахув ання р івня
м айб утніх гро шов их над ход жень з викор истанням коеф іцієнта
інфляції та б анківсько го відсо тку
д исконтува ння
3 . велич ина теперішнь ої вартості з урах ув ання м склад них
4 . в елич ина м айб утньої вар тості з урахуванням скл адних
відсотків
від сотк ів
5 . велич ина гр ошо вого по то ку, я кий буд е отр има ний у резул ьтаті р еал ізації про екту на бу дь-який мо мент ч асу
Концепцію про ектного анал ізу м ожна в из нач ити як:
1 . методо логію , як а о ціню є пр оект на підстав і по р івня ння виго д та
2. про цес анал із у життєз датності проекту
витр ат з а ним
3. про цес р оз р аху нк у ек оно міч ної ефективно сті про екту
4 . наб ір мето дичних пр инципів, які в изнач ають по сл ідо вність
5. систему пр инципів, м ето дів і засоб ів прийнят тя
з бор у та спо соб ів анал ізу даних, метод ів в изначення інвестиційних ріш ень, щ о д о зв оляю ть раціонально вик ористов ув ати
пр іо ритетів, спо соб ів у рах ування ш иро кого к о ла аспектів дл я
наявні ресур си д ля з адо волення суспільних та о соб истих
пр ийняття р ішень що до р еалізації пр оекту
по треб

Критична ціна реалізації продукції залежить від:
1. обсягу продукції
2. постійних витрат
3. усі відповіді правильні
4. змінних витрат
5. якості продукції
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Критичний обсяг реалізації продукції проекту:
1. показує, що опера ційний грошовий потік дорівнює амортизаційним відрахуванням
2. відображає обсяг виробництва, за якого підприємство не отримує прибутків і не несе збитків
3. відображає обсяг виробництва, за якого підприємство отримує мінімальний прибуток
4. це обсяг реалізації, за якого підприємство покрива є свої альтернативні витрати виробництва
5. відображає обсяг виробництва, за якого підприємство отримує максимальний прибуток
Критичний рівень постійних витрат за проектом залежить від:
1. обсягів продукції
2. ціни виробу
3. усі відповіді правильні
4. якості товару
5. змінних витрат
М ай бутня вартість г рош ей – це:
1 . сум а д охо дів, як у пл ану є о тримати інвестор від реаліз ації
2. вел ичина грош ового потоку , я ка бу де отрим ана за про екто м
пр оек ту післ я то го, як він ко мпенсу є вк лад ені ним гр ошо ві
у х од і йо го р еал ізації при заплано ваних пар ам етра х
4. сум а інвестова них на теперішній м ом ент коштів, на яку
ко шти
вони м аю ть перетв оритися чер ез певний пр оміжо к часу з
3 . сум а грош ових кош тів, як у мо же отр им ати власник
пр оек ту в м айб утньом у за ум ов про даж у дано го про екту
ураху ванням пев ної ставки від со тку
5 . сум а м айб утніх гро шов их над х од жень, щ о нав едені з у ра хуванням зад аної ставки відсотку в ідпов ід но до тепері шнього
періо ду

Макросередовище проект у – це:
1. демографічні, економічні, природні, політичні чинники, а також фактори науково-технічного прогре су і культурного
середовища
2. фінансово-кредитна система держави
3. законодавча база країни
4. податкова політика держави, в якій здійснюєт ься проект
5. зовнішнє середовище
М аркет инг ова ст рат егія про ект у – це:
1. фо рмування та реалізація цілей пр оек ту за ко жним окр ем им сегменто м
ринк у та за к ожним то вар о м на визначений періо д часу д ля з дійснення
вироб ничо-ком ерційної д іяль ності в межах пр оек ту у по вній від пов ідно сті
до ринко во ї ситуації та мо жл ивос тей проек ту і під приєм ства в цілому
2. узгодж ення м ар кетингових ціл ей про екту із системо ю інших про ектних
цілей

3. р оз р об ка тактичних засо б ів м арк етингу
4. в из нач ення рів ня попиту на про д ук цію пр оекту
5. к ом пле кс в заємопо в’язаних з ах одів з
про су вання то ва ру у відповідності із скл аденим
бю д жетом мар кетингу та р инко во ю
ко н’юнкту ро ю

Методологія проектного аналізу ґрунтується на додержанні таких принципів:
1. альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту»
2. маржинальність
3. порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту»
4. альтернативність
5. обумовленість, відповідність
Методом наближеного розрахунку визначається:
1. чиста теперішня вартість
2. внутрішня норма прибутковості
3. строк окупност і інвес тицій
4. модифікована чиста теперішня варт ість
5. індекс прибутковості проекту
Метою екологічного аналізу є:
1. вивчення нормативної бази, що регламентує використання національних рес урсів
2. оцінка наслідків впливу на забруднення атмос ферного повітря та водного басейну
3. розробка спеціа льного плану збереження навколишнього природного середовища
4. визначення форм порушення та забруднення природного середовища
5. забезпечення умов за яких проекти будуть прийнятні з точки зору збереження і мініма льного впливу на навколишнє
природне середовище

Метою інституціонального а налізу є:
1. оцінка впливу інвестиційного проект у на зовнішні інститути
2. оцінка політичних, економічних, правових та інших зовнішніх факторів впливу на інвестиційний проект
3. забезпечення економічної спроможності інвестиційного проекту
4. оцінка впливу на інвес тиційний проект внутрішніх факторів
5. визначення фінансової життєздатност і проекту
Метою маркетингового аналізу є:
1. оцінка проекту з погляду перспектив ринку
2. обґрунтування комерційної спроможності проекту
3. стимулювання попиту
4. оцінка впливу на інвес тиційний проект внутрішніх факторів
5. обґрунтування цін на проектні товари
На величину відсоткової ставки не впливає:
1. вартість проекту
2. рівень інфляції
3. схиль ність до ліквідності
4. ризик, пов’язаний з інвест иціями
5. доходність інвес тицій
На графіку беззбитковості точка закриття підприємства знаходиться:
1. на перетині ліній виручки та загальних витрат
2. на перетині ліній постійних та загальних витра т
3. на перетині ліній виручки та постійних витрат
4. на перетині ліній постійних та змінних витрат
5. на перетині ліній виручки та змінних витрат
На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається формулювання цілей проекту:
1. експерт иза
2. переговори
3. ідентифіка ція
4. реалізація проекту
5. розробка
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Неявні вигоди – це:
1. різниця додат них і від’ємних результатів проекту
2. неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу
3. матеріальні вигоди, зумовле ні зрос танням витрат або отриманням додаткових доходів
4. втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів
5. побічні вигоди, які супроводжують проект і не можуть бути визначені безпосередньо
Операційний важіль (нат уральний) характеризує:
1. вплив ціни на прибуток
2. реакцію прибутку на зміну обсягів виробництва
3. рівень беззбиткового обсягу реалізації
4. вплив змінних витрат на обсяг реалізації
5. рівень прибутку, необхідний для сталого розвитку
Основними задачами фінансового аналізу проекту є:
1. усі відповіді правильні
2. оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяль ності підприємства
3. виявлення основних фа кторів впливу на фінансовий ст ан та фінансові результа ти діяльності
4. оцінка потреби в обсягах фінансування проекту
5. забезпечення координації використання фінансових ресурсів у ча сі і просторі
Основними складовими проектного аналізу не являються:
1. фази та стадії життєвого циклу
2. критерії відбору і оцінки проектів
3. аспекти проектного аналізу
4. принципи, на яких базується проектний аналіз
5. критерії перепрофілювання підприємства
Показник чистої теперішньої вартості відображає:
1. ставку дисконтування, за якої проект вважається економічно доцільним
2. тривалість періоду, впродовж якого сума дисконтованого грошового потоку рівна сумі початкових інвестицій
3. різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, які виникають при реалізації проекту
4. відношення суми дисконтованих вигод до суми дисконтованих витрат
5. міру зростання цінності проекту в розрахунку на одну грошову одиницю
По няття « проект» роз у мі ють як :
1 . пл ан д овгостр окових ф інансо вих вкладень
2 . ді ї ок рем о го під приємства з ро зр о бк и та впрова дж ення ,
визначеної програм и впр овадження та розр обк и д еяко го вид у
пр од укції д л я підв ищення св оєї к онк ур ентоспр оможності
3 . ком пл екс вз аємо по в’яз аних захо ді в, спр ямований на д ося гнення
ко нкр етних резу ль татів пр и встано вленом у матер іал ьно м у
з абе зпеч енні з чітко в изначеним и цілям и протяго м з аданого
періо ду

4. одноразов ий ко мплек с вз аєм опо в’я заних з ахо дів ,
спр ям ований на з ад овол ення потр еби шлях о м досягнення
конкретних р езул ьтаті в пр и встано вл ено му
матер іа льном у ( ресу рсном у) з абез печ енні з чітко
виз нач еними ціл ями впр одо вж задано го періоду ч асу
5. комплекс вз аєм опов’язаних з ахо дів , спрям ов аний на
до сягнення со ціально-економічних р езу льтатів пр отяго м
усього часу р еалізації д анного пр оекту

Потенційна зда тність активів в короткий час й без значних фінансових втрат трансформуватися у грошові кошти
називається:
1. ділова активність
2. ліквідність
3. ринкова активність
4. окупність акт ивів
5. платоспроможність

При терміні позики до одного року нарахована сума буде вищою, якщо використовувати:
1. плаваючі відсотки
2. результат буде однаковий
3. складні відсотки
4. комбіновані відсотки
5. прост і відсотки
Причинами зменшення вартості грошей в часі є:
1. схиль ність до е фективності
2. схиль ність до ліквідності, ризик та інфляція
3. схиль ність до ліквідності
4. ризик
5. інфляція
Програма маркетингу – це:
1. план виходу на зовнішні ринки
2. система елементів бюджету маркетингу
3. план грошових витрат, пов’яза них із маркетинговою діяльністю проекту
4. заходи, спрямовані на досягнення маркетингових цілей проекту
5. комплекс конкретних заходів щодо реалізації маркетингової стратегії
Проект и приймаються тоді, коли період окупності:
1. менше терміну реалізації проекту
2. більше одиниці
3. більше терміну реалізації проект у
4. менше одиниці
5. більше нуля
Проект на команда – це:
1. сукупність окремих працівників орга нізації, яким доручили розробку та реа лізацію проекту
2. група осіб, що забезпечують інвестування даного проекту
3. група осіб, орієнтована на вирішення організаційно-управлінс ьких завдань керівника прое кту
4. група осіб, тимчасово зібрана виключно для досягнення проектних ціле й
5. група осіб, яка забезпе чує виконання за контра ктом проектно-пошукові та науково-дослідні роботи у розрізі ідеї проекту
П ро ект не ф ін анс ува ння – це:
1 . фо рма кр едит них в ід носин, в яких о б’єк том висту пає про цес 2 . з абез печ ення ко ор д ина ції вик ор истання фінансов их
передач і в поз ику б ез посеред ньо гро шових ко штів
р есурсів у ч асі і пр осторі
3 . різно вид фіна нс ування, яке по лягає у наданні б анко м у
4 . ф о рма кр едитних в ідносин, як а пер едб ачає над ання
винят ко ве к ористув ання на визначений строк поз ичал ьнику
підприємст ву під прое кт гр ошо ві к ошти за ум ови, щ о
м айна з а умо ви сплати платежів
підприємст во відм овиться від ча стини сво їх прав на про ек т
5 . різно вид фіна нс ування, згід но як ого сам банк вид іл яє грошо ві к ошти безпо серед ньо під інве стиційний пр оек т
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Проек тний аналі з – це:
1. систем а пр инципів, методів і засо б ів прийняття ріш ень ,
щ о до зво ляю ть раці она льно вик о ристо вувати ная вні
ресу р си д ля задо во лення сус пі льних та о соб истих по треб
2. про цес пі д готовки, о бґ рунтув ання та відб ор у пр оек тних
рішень
3. методо ло гія, я ка оцінює пр оект на під ставі пор ів няння
вигод та витрат за ним

Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завершення проекту – це:
1. життєвий цикл проекту
2. інвестиційна діяльність
3. проектний цикл
4. інноваційна діяльність
5. період експлуатації
Процес розрахунку кінцевої суми боргу при відомій початковій сумі боргу і відсотковій ставці називається:
1. ануїте т
2. компаундування
3. нагромадження
4. елімінування
5. дисконтування
Ризик т ого, що реальні на дходження грошових коштів за проектом будуть суттєво відрізняться від очікуваних відображає:
1. фінансовий ризик
2. інвестиційний ризик
3. внутрішньофірмовий ризик
4. власний ризик проекту
5. ринковий ризик
Рішення, прийняття яких виключає прийняття інших – це:
1. заміщувальні рішення
2. сінергетичні рішення
3. альтернативні рішення
4. умовні рішення
5. взаємодоповнюючі рішення
Рішення, прийняття яких є можливим лише за умови прийняття інших – це:
1. заміщувальні рішення
2. альтернативні рішення
3. сінергетичні рішення
4. взаємодоповнюючі рішення
5. умовні рішення
Рішення, прийняття яких збільшує ефективність інших – це:
1. умовні рішення
2. сінергетичні рішення
3. взаємодоповнюючі рішення
4. заміщувальні рішення
5. альтернативні рішення
Розробка ТЕО здійснюється на фазі:
1. інвестиційній
2. концептуальній
3. реалізації проекту
4. передінвестиційній
5. експлуатаційній
Симетри чно синергі чними проек тами є про ект и, які:
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4 . мето дол огія , яка засто сову ється для визнач ення, порівняння та
о бґр у нт ування ал ьтер нативних упр авл інськ их ріш ень і про екті в,
щ о д ає з мо гу зд ійснити вибір та прийм ати ріш ення за ум ов
о бмеженості р есур сі в
5 . набір метод ичних принципів, які визнач ають по слідов ність
з бору та спо со б ів анал із у даних , метод ів в изначення
інвестиційних пріо ритетів, способів ур аху вання ш иро ко го кола
аспекті в для прийняття рішень щ од о ре алі зації проек ту

1. реаліз ація як их о дно часно недо цільн а
3. збіл ьш ую ть рентабел ьн ість один одн ого у р азі прий няття
рішен ня пр о їх р еал із ацію од ночасн о
5. впл ивають на можли вість реал ізації оди н од ного

2 . пр и р еалі з ац ії з б ільшую ть рентаб ельн ість о д ин од н ого
ш ля хом скор оч ення витра т ко жного пр о екту ч и з більшен ня
п риб утко во сті кожно го з проектів, які р оз глядаються
4 . пр ийняття ч и від мов а від про екту «А » зм інює п отенці йну
р ент абел ьн ість від пр оекту «В», а в ід мова від п роекту «В» н е
п озн ачається н а рентабел ьно сті п ро екту «А »

Ситуацію за якої ймовірність кожного стану можна з’ясуват и називають:
1. визначеність
2. невизначеність
3. непередбачуваніс ть
4. передбачуваніс ть
5. ризик
Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні, будівництві підприємств, будинків і
споруд визначають:
1. Державні будівельні норми України
2. Закон України «Про відповідальніст ь підприємств, установ, організацій за правопорушення у сфері містобудування»
3. Закон України «Про екологічну експертизу»
4. Закон України «Про охорону навколишнього середовища»
5. Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Спеціальна (вільна) економічна зона (ВЕЗ) визначаєтьс я як:
1. частина території держави, в межах якої встановлюється спеціаль ний правовий ре жим економічної діяльності
2. частина території держави, в межах якої встановлені мінімальні податки
3. частина території держави, в межах якої відсутні податки
4. частина території держави, в межах якої дозволений вільний рух товарів та робочої сили
5. частина території держави, в межах якої дозволений вільний рух товарів, робочої сили та відсут ні податки
Такий зовнішній фактор впливу на проект як міждержавні стосунки, належать до групи:
1. правових чинників
2. природних чинників
3. політичних чинників
4. суспільних чинників
5. економічних чинників
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Теп ерішня варт іст ь від об раж ає:
2 . су му інв естованих на теперіш ній момент ко штів, на яку
1 . вартість реал ізації окр емо го проекту з у р аху ванням
вони мають пер етвор итися ч ерез пе вний про м іж ок ч асу з
м инулих на дход же нь на м ом ент пр оведення ро зрахунків
урах ув анням певної став ки в ідсотка
3 . сум у майб утніх грошо вих над ход жень, щ о наведені з
4 . су му гро шов их до ход ів , я ка м оже бу ти о тримана влас ник ом
ур ах уванням з аданої став ки в ідсотку ві дповід но до
о б’єк та (пр оекту) з а у мо в його негайного продажу
тепер ішнього періо ду
5 . сум у гро ш ов их кош тів , нео бхідних д ля р еалізації проекту за умо в д о тр имання усі х пара метр ів його вико нання

Точка Фішера:
1. відсоткова с тавка , за якої внутрішня норма прибутковості дорівнює нулю
2. створює ситуацію неузгодженості
3. є ставкою дисконтування, за якої чиста теперіш ня вартість двох проект ів рівні
4. точка перетину де кількох профілів чистої теперішнь ої ва ртості проект ів
5. критичне значе ння відсоткової ставки, за якою можливе досягнення найбільшого значення чистої теперішньої вартості
У проектній діяльності ризики мають місце:
1. час від часу
2. у будь-який час
3. із заданою періодичністю
4. інколи
5. в залежності від обс тавин
Фінансовий стан підприємства вважається сприятливий, якщо:
1. відсутні низькі оцінки показників фінансового стану; є хоча б одна прийнята оцінка
2. має місце приріст рентабельності власних коштів завдяки використанню позикових коштів
3. усі оцінки показників за ус іма групами показників фінансового стану задовільні
4. є хоча б одна низька оцінка при високих або нормальних оцінках групп показників фінанс ового стану
5. задовільні оцінки фінансової стійкості і ліквідності; усі інші групи показників фінансового стану не мають низьких оцінок
Цикл (життєвий) проекту – це час :
1. від ідент ифікації до початку впровадження проекту
2. від початку підготовки проекту до завершення його впровадження
3. проміжок часу від моменту появи, зародження проекту і до моменту його ліквідації
4. від ідент ифікації до завершення впровадження проекту
5. від задуму проекту до його закінчення
Цінність проекту визначають як різницю між:
1. вигодами від проекту і витратами за проектом
2. прибутком і витратами
3. явними вигодами і прибутком
4. безповоротними вигодами і прибутком
5. вигодами і амортизаційними відрахуваннями
Чим вищою у фінансуванні проекту буде частка власних джерел тим:
1. вищою буде економічна стійкість
2. менш ліквідним буде проект
3. вищою буде ринкова активність
4. більш ліквідним буде проект
5. вищою буде платоспроможність проекту
Що відбувається з критичним обсягом реалізації продукції, якщо на фоні сталих показників знижуються постійні вит рати:
1. критичний обсяг залишається незмінним
2. він не пов’язаний з постійними витратами
3. він знижується в геометричної прогресії
4. критичний обсяг продукції зростає
5. критичний обсяг продукції знижується
Що відбувається з критичним обсягом реалізації продукції, якщо на фоні сталих показників підвищується ціна:
1. він не пов’язаний з постійними витратами
2. критичний обсяг продукції зростає
3. критичний обсяг залишається незмінним
4. критичний обсяг продукції знижується
5. він знижується в геометричної прогресії
Явні вигоди – це:
1. матеріальні вигоди, що зумовлені зменшенням витрат або отриманням додаткових доходів
2. вит рати пов’язані із проектом
3. побічні вигоди, які супроводжують проект і не можуть бути визначені безпосередньо
4. різниця додат них і від’ємних результатів проекту
5. втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів
Яка з наве дених концепцій не належить до маркетингових:
1. концепція маркетингу
2. концепція вдосконалення товару
3. концепція вдосконалення виробництва
4. концепція соціа льно-етичного маркетингу
5. концепція вдосконалення ринку
Яка із стадій життєвого циклу проекту за кінчується попереднім техніко- економічним обґрунтуванням:
1. розробка
2. ідентифіка ція проекту
3. переговори
4. експерт иза
5. реалізація проекту
Як зміниться дисконтований індекс прибутковос ті проекту, якщо суму грошового потоку зменшити вдвічі?
1. знизить ся втричі
2. дисконтований індекс прибутковості не пов’язаний із грошовим потоком
3. зросте вдвічі
4. знизить ся вдвічі
5. не зміниться
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Як зміниться чиста теперішня вартість проекту, якщо суму грошового потоку збіль шити:
1. поведе себе непередбачувано
2. не зміниться
3. чиста теперішня вартість проекту не пов’язана з грошовим потоком
4. зменшиться
5. зросте
Який показник порівнюють з альтернативною відсотковою ставкою?
1. чисту теперішню вартість
2. внутрішню норму прибутковості
3. ярусну відсоткову ставку
4. ефективну відсоткову ставку
5. плаваючу відсоткову ставку
Які групи задач ставить перед собою технічний аналіз проекту:
1. задачі, пов’язані із обґрунтуванням комерційної спроможності проекту
2. задачі, пов’язані із обґрунтуванням цін на товари
3. задачі, пов’язані із впливом проекту на навколишнє природне сере довище
4. задачі, пов’язані із забе зпеченням економічної спроможності проекту
5. задачі, пов’язані із технологією, із ре сурсним забезпеченням та інфра структурою
Які товари в економічному аналізу не мають суспільної альтернативної вартості:
1. основний капітал
2. оборотний капітал
3. праця
4. нематеріальні активи
5. фінансові активи
Які умови можна віднести до умов екологічної прийнятності проекту:
1. можливість своєчасно виявляти будь-які несприятливі впливи проекту на оточуюче природне се редовище
2. можливість знижувати або запобігати додатковим витратам через появу екологічних та пов’язаних із ними соціальних та
економічних проблем
3. можливість у разі потреби коригувати впливи проекту на оточуюче середовище
4. можливість оцінювати несприятливі впливи проекту на оточуюче природне середовище
5. усі відповіді правильні

Які фактори впливають на збут продукції:
1. продукт, стан підприємства, ринок
2. ринок, конкуренти
3. продукт, кон’юнктура ринку
4. стан підприємства, конкуренти
5. ринок
Якщо відомі початкова сума боргу, відсоткова ставка, а розраховується кінцева сума боргу, то цей процес називається:
1. компаундування
2. дисконтування
3. елімінування
4. накопичення
5. ануїте т
Агрегований ризик діяльності конкретного підприємства розглядают ь у наступних аспектах:
1. фінансовому та інвес тиційному
2. фінансовому та комерційному
3. немає правильної відповіді
4. опера ційному та коме рційному
5. фінансовому та операційному
Альтерн ативність ризику - це властивість екон омічного ризи ку, що вима гає:
1 . ум ову вибор у од нієї із кіл ько х стр атегій
4 . не обов 'язк ов у ум ову виб ор у о днієї з кіль ко х найбільш
в ір огідних стратегій (альтернатив , варіантів, управлінсь ких дій)
2 . об ов'я зков у умов у необ хід нос ті управління риз ико м на
о снов і оцінювання і в ибо ру о днієї з кіл ько х найбільш
5 . об ов'я зков у умо ву необх ід ності управління риз ико м на о сно ві
вірогідних стр атегій (аль тернатив, в аріантів,
о ціню вання і вибор у о днієї стратегії (ал ьтернат и, варіанту,
управлінських д ій)
у прав лінсько ї д ії)
3 . нем ає по вно ї від по віді

Антиризиковані заходи можна поділити на такі основні групи:
1. превентивні, обмежуючі
2. превентивні, компенс уючі
3. превентивні, обмежуючі, компенсуючі
4. запобіжні, компенсуючі
5. немає правильної відповіді
Безризикова зона - це област ь в якій випа дкові збитки:
1. менші за прибуток підприємства від підприємницької діяльності
2. не очікуютьс я
3. перевищують обсяг очікуваних прибутків
4. сягають величини майнового с тану підприємства
5. менші за дохід (виручку) від реалізації продукції
Бета коефіцієнт - це показник :
1. фінансового ризику
2. систематичного ризику
3. інвестиційного ризику
4. агрегованого ризику
5. несистематичного ризику
В абсолютному вира женні ризик вимірюють:
1. безрозмірними показниками
2. за допомогою різних видів оцінювання
3. іменованими величинами
4. тільки частотою виникнення ризикованих подій
5. тільки у грошовому еквіваленті
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В відносному вираженні ризик вимірюють:
1. тільки у грошовому еквіваленті
2. тільки частотою виникнення ризикованих подій
3. за допомогою різних видів оцінювання
4. іменованими величинами
5. безрозмірними показниками
В залежності від мети і рівня дослідження об'єкт ризику розглядається як:
1. господарська операція, вид продукції, технологія
2. всі відповіді вірні
3. країна, регіон
4. напрямок виробничої діяль ності
5. окреме підприємство, галузь, соціокультурна спільнота людей певної територіальної одиниці
Виб ір ріше ння як ет ап про цесу п рийняття рішень вклю чає такі проц еду ри:
1 . фо рму лю вання вим о г, о бмежень; збір необ х ідної інформ ації; ро з ро бка
4. визнач ення кр ит еріїв вибо ру; фор м ул юв ання
м ожлив их в аріантів р ішення
вимо г, о б меж ень; ро зро бка мо жл ивих варіантів
2 . визнач ення к ритеріїв вибор у; виб ір р ішень, від пов ідних критеріям;
ріш ення ; вибір р ішень, від пов ідних критеріям;
о цінк а м ожливих насл ідк ів; вибір к ращ ого ріш ення
оцінк а м ожливих наслідків ; вибір кращо го
ріш ення
3 . пл ан р еал ізації о брано го р ішення, ко нтро ль ход у реаліза ції р ішення,
о цінк у р о зв 'язання про блеми та виникнення но во ї ситуації
5. нем ає прав ильно ї відпо від і

Виділяють наступні види ефективності господарського рішення:
1. організаційну, політичну
2. соціальну, е тичну
3. економічну, правову
4. технічну, екологічну
5. всі відповіді вірні
Виникнення невизначеності та пов'язаних із цим ризиків є наслідком:
1. індетермінованих економічних процесів
2. приховування інформації
3. неповноти інформації та приховування інформації
4. індетермінованих економічних процесів, неповноти та приховува ння інформації
5. немає повної відповіді
Виро бничий ризик - це:
1. збитк и, сприч иненні збо ям и аб о з упинко ю в иро бничих
процесів
3. імо вір ність зб итків або до датк о вих втрат, сприч инених
зб оям и або зупинк о ю вир обничих пр оцесів, по ру шенням
техно ло гії вико нання о перацій, низ ькою якістю сиров ини,
ро боти персо налу, вигото вленої прод укції або над аних послуг

2. ім ов ірність збитк ів , по в'яз аних з по р ушенням технології
вико нання операцій, низ ько ю якістю с ир о вини, р обо ти
перс оналу, виготовлено ї про дук ції аб о наданих посл уг
4. ім ов ірність збитк ів аб о до датко вих втр ат, спричинених
з бо ями аб о зу пинко ю виро бнич их про цесів
5. немає по вно ї відпо віді

Вказівка як форма вираження господарського рішення - це...
1. офіційна заява керівника найвищого рангу
2. рішення щодо проведе ння спільних робіт із зазначенням взаємних прав і зобов'язань у комерційних та некомерційних
сферах діяльності
3. рішення методичного, технологічного ха рактеру, яке реалізується у формі настанов та роз'яснень
4. рішення, яке встановлює порядок та с посіб виконання будь-якої дії
5. немає правильної відповіді

Внут рішні ризики - це ризики, які:
1. зумовлені впливом на діяльність підприємства зовнішніх факторів
2. зумовлені діяльністю самого підприємства, його партне рів чи контрагентів
3. зумовлені діяльністю самого підприємства, його партне рів чи контрагентів, тобто контактної групи підприємства
4. зумовлені діяльністю соціальних груп, юридичних, фізичних осіб
5. немає повної відповіді

Галузевий ризик - це:
1. ризик, визначений життєвим циклом певної галузі
2. немає повної відповіді
3. ризики, які виникають у групі підприємств, що відносяться до певної галузі
4. результат відображення на функціонуванні підприємства динамічних особливостей певної галузі, визначених її життєвим
циклом
5. ризик, щ о визначається впливом макроекономічних показників

Господарське рішення повинно відповідати таким вимогам:
1. мати кількісну та якісну визначеність
2. всі відповіді вірні
3. мати механізм реалізації т а бути науково обґрунтованим
4. бут и реа льним та забезпечуват и цілеспрямованість
5. забезпечувати своєчасність розробки, прийняття та реа лізації
Джерела ризику виявляються у їх прояві і поділяються на групи:
1. систематичні і несистематичні
2. комерційні і некомерційні
3. державні та глобальні (світові)
4. зовнішні і внутрішні
5. чисті і спекулятивні

Джерело ризику - це:
1. немає правильної відповіді
2. фактори (явища, процеси) , які не спричиняють невизначеніс ть результатів при прийнятті управлінських рішень
3. чинники, які мають вплив на діяльність господарюючих суб'єктів
4. фактори (явища, процеси) , які спричиняють невизначеність результатів при прийнятті ріш ень особою в повсякденному
житті
5. фактори (явища, процеси) , які спричиняють невизначеність результатів

Для оцінки агрегованого ризику використовують показники:
1. сила впливу фінансового важеля
2. ефект операційного ва желя
3. всі відповіді вірні
4. сила впливу операційного важеля
5. ефект фінансового важеля
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Для оцінки ризику за допомогою дерева рішень використовують наступні терміни:
1. всі відповіді вірні
2. об'єктивні та суб'єктивні оцінки можливих подій
3. гілка подій
4. гілка рішень
5. можливий резуль тат
Для формалізації моделей прийняття гос подарсь ких рішень використовують методи:
1. всі відповіді вірні
2. "алгоритм рішення"
3. "метод авс", "кольорове кодування"
4. "діаграму у вигляді риб'ячого скелету", "блок- схему"
5. "процес складання карт", "уявні схеми"
До внутрішніх ризиків відносяться:
1. комерційний
2. галузевий ризик
3. виробничий ризик
4. транспортний
5. всі відповіді вірні
До елементів процесу прийняття рішення відносять такі:
1. постановка за дачі розв'язання пробле ми, розробка варіантів рішення, орга нізація виконання рішення та його оцінка
2. мета, суб'єкт, що приймає рішення, альтернативні варіанти рішень, критерії вибору, умови, результати
3. немає повної відповіді
4. мета, суб'єкт, що приймає рішення, умови, результати
5. постановка за дачі розв'язання пробле ми, мета, суб'єкт, що приймає ріш ення, умови, результати, організація виконання
рішення та його оцінка

До ета пів процесу прийняття рішень відносяться:
1. постановка за дачі розв'язання пробле ми
2. розробка варіант ів рішень
3. всі відповіді вірні
4. вибір рішення
5. організація виконання рішення та його оцінка
До засобів управління ризиками відносять:
1. попередже ння
2. прийняття
3. зниження
4. всі відповіді є вірними
5. уникнення
До зовнішніх ризиків відносяться:
1. всі відповіді вірні
2. ризик інфляції
3. форс-мажорний обста вин
4. ризик країни
5. валютний
До методів групової роботи відносятьс я:
1. метод номінальної групи
2. метод ключових питань
3. метод дискусії
4. метод "мозкової атаки"
5. всі відповіді вірні
До методів контролю за ризиком відносяться:
1. ухиляння (уникнення) від ризику
2. мінімізація втрат, передача контролю за ризиками
3. всі відповіді вірні
4. запобігання втратам (попередження ризику)
5. диверсифікація
До ознак господарського рішення не відноситься...
1. необхідність вольового акту особи, що приймає рішення стосовно його вибору
2. необхідність фінансового забезпечення
3. наявніст ь мети
4. немає правильної відповіді
5. можливість вибору єдиної дії з безлічі альтернатив
До основних видів евристичних методів відносяться:
1. методи групової робот и
2. методи індивідуальної роботи
3. метод сценаріїв
4. ділові ігри
5. всі відповіді вірні
До основних законів та закономірностей, що впливають на прийняття рішень відносяться:
1. закони зв'язку з зовнішнім середовищем
2. соціально-психологічні і біопсихічні закони
3. закон інерційнос ті людських систем
4. загальні закони управління людиною
5. всі відповіді правильні
До основних методів аналізу господарських рішень відносяться:
1. факторний аналіз
2. функціонально-вартісний аналіз
3. всі відповіді вірні
4. графічний метод
5. метод порівнянь
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До основних методів аналізу господарських рішень не належить метод...
1. балансовий
2. графічний
3. порівняння
4. експерт них оцінок
5. немає правильної відповіді
До основних прийомів управління ризиком відносяться:
1. всі відповіді вірні
2. зниження ступеня ризику
3. передача контролю за ризиком (трансферт )
4. прийняття ризику
5. уникнення ризику
До основних форм вираження господарських рішень відносять...
1. акт, декларацію, закон
2. кодекс, постанову
3. порядок, пла н, угоду, указ
4. бюлете нь, договір, заяву, протокол
5. всі відповіді вірні
До основних функцій ризику відносяться:
1. немає вірної відповіді
2. організації та контролю
3. мотивації т а контролю
4. регулятивна та захис на
5. організації та планування
Еко но мічний ризик - це:
2 . р изик зум овл ений несприя тливим и з мінам и у д іял ьності
1 . нем ає по вно ї від по віді
підприємст ва, країни, ко н’ю нктури ринку
3 . аспект ді яль ності су б'єк тів гос по д арс ько го життя,
4 . ас пе кт д іяль ності су б'єктів госпо дарсько го життя,
по в'яз аний з под оланням нев изначенос ті в ситуації
пов'язаний з подол анням нев из нач еності в ситуації
невід кл адно го виб ору, ал е в про цесі як ого не м ожна о цінити
невід кл адно го виб ор у, в про цесі як ого можна оцінити
йм ов ірність досягнення б ажано го р езул ьтату, нев дач і й
ймов ір ніст ь д осягнення б ажаного р ез ультату, нев дач і й
відхилення в ід мети
відхилення від мети
5 . пр ояв діяльності об 'єктів госпо дарсь кого життя, пов'яз аний з по дол ання м невизначеності в ситуації невідк ла дно го вибо ру, в
пр оцесі яко го м ожна о цінити йм овірність досягнення бажа ного рез ул ьтат у, невд ачі й відх илення від мети

Елементом процесу прийняття рішень є:
1. мета
2. альтернативні варіанти рішень
3. суб'єкт, що приймає рішення
4. всі відповіді вірні
5. умови, результати та критерії рішень
Ефективне управління ризиками ґрунтується на таких основних положеннях:
1. виважене прийняття ризику
2. всі відповіді вірні
3. масштабності
4. мінімізації
5. адекватної реакції
За масштабами (направленістю) впливу ризики поділяються на:
1. чисті і спекулятивні
2. систематичні і несистематичні
3. одноосібні і групові
4. немає правильної відповіді
5. допустимі і катас трофічні
За основними фа кторами впливу розмежовуються ризики:
1. динамічні і статичні
2. політичні і економічні
3. чисті і спекулятивні
4. внутрішні і зовнішні
5. немає правильної відповіді
Запобігання втратам (попере дження ризику) - це:
1. відмова від справи, пов'язаної з ризиком
2. це репресивні заходи щодо зниження ступеня ризику
3. немає правильної відповіді
4. проведе ння заходів, що дозволяють звести до мінімуму ймовірність частини вт рат
5. страхува ння ризикової справи
За причинами (природою) виникнення виділяють ризики:
1. об'єктивні та уявні
2. суб'єктивні, об'єктивні, уявні
3. суб'єктивні, об'єктивні
4. немає правильної відповіді
5. суб'єктивні, уявні
За ступенем обґрунт ованості ризики поділяють на:
1. нераціональні, авантюрні
2. раціональні і нераціональні
3. раціональні, нераціональні, авантюрні
4. немає правильної відповіді
5. раціональні, ава нтюрні
За ступенем системності ризики класифікуються на:
1. портфельні та індивідуальні
2. чисті та спекулятивні
3. одноосібні і групові
4. системні та несистемні
5. немає правильної відповіді
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За терміном дії ризики поділяютьс я на:
1. немає правильної відповіді
2. ретроспективні і перс пективні
3. чисті і спекулятивні
4. динамічні і статичні
5. внутрішні і зовнішні
За хара ктером дії ризики поділяються на:
1. внутрішні і зовнішні
2. чисті і спекулятивні
3. всі відповіді вірні
4. одноосібні та групові
5. ретроспективні і перс пективні
За хара ктером ( формою, часом) прояву ризику бувають:
1. системні, не системні
2. об'єктивні, суб'єктивні
3. немає правильної відповіді
4. корот кострокові, довгострокові
5. раціональні, нераціональні
Захисна функція проявляється у наступних аспектах:
1. конструктивному, де структивному
2. інноваційному, аналітичному
3. соціально-правовому, історико-генетичному
4. всі відповіді вірні
5. попереджувальному, репресивному
Зона допустимого ризику - це зона,у якій величина ймовірних втрат змінюються:
1. немає правильної відповіді
2. від нуля до значення розрахункової величини втрат
3. від нуля до значення розрахункового чистого доходу
4. від нуля до значення маржинального прибутку
5. від нуля до значення розрахункового прибутку
Зона критичного ризику - це облас ть, де наявною є:
1. можливість збитків
2. загроза банкрутства підприємства
3. перевищення збитків над сподіваними прибутками
4. втрата всіх коштів, вкладених у підприємство
5. немає правильної відповіді
Зростання фінансового важелю свідчить:
1. зростання ступеня фіна нсового ризику
2. зменшення ступеня фінансового ризику
3. немає правильної відповіді
4. про необхідніст ь збільшення власного капіталу
5. стабілізації ризику
З точки зору дес труктивного прояву регулятивної функції розглядают ь наступні функції:
1. немає вірної відповіді
2. контрольна та аналітична
3. стабілізуюча та зберігаюча
4. попереджувальна та репресивна
5. інноваційна і аналітична
З точки зору конструктивного прояву регулят ивної функції розглядають наступні функції:
1. аналіт ичну
2. контрольну
3. всі відповіді вірні
4. інноваційну
5. створення підприємницького доходу
Кіль кісний аналіз ризику може здійснюватися за допомогою наступних методів :
1. використання аналогів
2. статис тичних
3. експерт них
4. аналіт ичного
5. всі відповіді вірні
Класифікація ризиків означає:
1. градацію ризиків
2. немає повної відповіді
3. систематизацію обмеженого кола специфічних ризиків
4. систематизацію безлічі ризиків на підприємстві на підста ві певних ознак і критеріїв
5. групування ризиків за окремими ознаками
2. р изик, пов'яз аний з о триманням до датк ов их дохо дів у
Ко мерційн ий ризик - це:
1. риз ик , по в'яз аний із імовір ніст ю невиконання
про цесі з буту прод укції (по сл уг) і контак тів з к онтр агентами та
до гов ірних зоб ов'яз ань
пар тнерам и з метою організації прод ажу
3. риз ик , по в'яз аний з імо вірністю виник нення втр ат у
4. нем ає повної відповід і
процесі з бу ту прод укції (послуг) і ко нтактів з
5. р изик, пов'яз аний з імовірністю виник нення в трат у про цесі
ко нтрагентами та партнер ами з м ето ю організ ації
маркетингов их д осліджень ринку зб уту прод ук ції ( послуг) і
прод ажу
організації прод ажу про дук ції
2. спря мов ані на стр иму вання роз витку р изик у та
Компен сую чі зах оди - це за х од и:
зменшення вел ич ини втрат від появ и р изикованих
1. спр ям овані на недопущ ення р изик ов аних сит уацій
ситуацій, я ких не мо жна уникну ти (дивер сифікація ,
(уникнення р изику, попер едження ризику, м інімізація втр ат,
здо буття дод ат ко вої інфо рм ації)
перед ач а контр олю за р изиком)
3. мають за м ету по кр иття (по вністю аб о ча стково ) втр ат від
4. немає по вної відпо віді
ризику (стр ахування, с амо стр аху вання, хед жув ання, ство рення
5. спря мов ані на поперед ження не гативних насл ідк ів д ії
резер вів)
риз ико вих факто р ів
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Концептуально базові питання підприємницької діяльності і зв'язку її із ризиком було розглянуто у працях:
1. А.Смітта, Д. Рікардо
2. Дж.С.Мілля, Н.У.Сеніора
3. всі відповіді вірні
4. Ф.Найта
5. А.Маршалла, А.Пігу
Критерієм крайнього песимізму є:
1. критерій Байєса
2. немає вірної відповіді
3. критерій Гурвіца
4.к Вальда
5. критерій Бернуллі-Лапласа
Методами розробки господарських рішень є:
1. всі відповіді вірні
2. методи статистичних іспитів
3. аналіт ичні методи
4. математичні методи
5. послідовний аналіз
Методи розробки господарських рішень це ...
1. низка заходів організаційного, технологічного, економічного, правового та соціального характеру, спрямованих на
формування господарських рішень
2. немає повної відповіді
3. низка заходів економічного характеру, спрямованих на формування господарських ріш ень
4. підкріплення переконливими доказами відповіднос ті пе редба чуваного рішення заданим критеріям та реа льним обмеженням
5. низка заходів правового та соціального характеру, спрямованих на формування господарських рішень

Методом знаходження оптимальної змішаної стратегії є:
1. задачі лінійного програмування
2. немає правильної відповіді
3. метод Гурвіца
4. метод Байєса
5. метод Севіджа

Мінімізація втрат - це:
1. відмова від справи, пов'язаної з ризиком
2. проведе ння заходів, що дозволяють звести до мінімуму ймовірність частини вт рат
3. вжиття заходів, що дають можливість знизити ймовірність настання не сприятливого випадку чи величину збитку до
мінімально можливого рівня
4. вміння застосовувати методи аналізу, конкретні прийоми і процедури діагностики окремих видів ризику
5. немає повної відповіді

Можна виділит и такі основні властивості ризику:
1. правомірність
2. конфліктніст ь (суперечливіс ть)
3. невизначеність
4. альтернативність
5. всі відповіді вірні
Навички оцінки ризику - це:
1. етапи управління ризиками.
2. методи оцінки, форми і етапи управління ризиками
3. немає повної відповіді
4. форми управління ризиками.
5. вміння застосовувати різні прийоми та с пособи управління ризиком

Невизначеність - це:
1. незабезпеченості процесу прийняття рішень знаннями с тосовно певної проблемної ситуації
2. немає повної відповіді
3. відсутність достовірної інформації для прийняття господарських рішень
4. недостовірність інформації або відсутност і її однозначності
5. фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішень знаннями стосовно певної
проблемної ситуації
О б'єкт риз икології - це:
2 . су б'єк ти підпри ємн ицьк ої д іяльності, по літи чні утв ор енн я,
п роц еси ен д огенн о го та екзо генн ого х арак тер у, щ о є джерелом
1. матер іальн ий об'єкт чи майно вий інтерес
р изи ку, предм ето м вплив у або су б'єктом уп равлін ськ их дій
3. по літичні утворення, пр оц еси е нд о генно го та
4 . ек оно міч ні суб'єкти, п оліти чні ут ворення, п роц еси
екзо генного хар актеру , що є джерел о м риз ику , пр едм етом
ендоген ного та екз огенн о го хар актеру , що є джерело м ризи ку,
вплив у або суб 'єкто м упр авл інсь ких дій
5. нем ає по вно ї відповіді
п редметом впл иву аб о суб 'є к том упр авл інськи х д ій

Об'єкт ризику - це:
1. система, ефективніст ь та умови функціонування якої наперед точно не визначені
2. підсис тема, ефективність та умови функціонування якої наперед точно визначені
3. система, ефективніст ь та умови функціонування якої наперед точно визначені
4. підсис тема, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не визначені
5. немає вірної відповіді
О бмежуюч і за ход и - це захо ди :
1 . мають за ме ту по кр иття (повністю або ч астково )
втрат від риз ику (страхування, само стр аху вання,
х едж ування , створення резер вів)
3 . що дають зм о гу з низити ім ов ір ність настання
неспр иятлив ого випад ку
4 . нем ає по вно ї від по віді

2. спрямо вані на стрим ування р оз витк у риз ику та зменшення
велич ини втр ат в ід появи риз икованих ситуа ці й, як их не м ожна
уникну ти (дивер сиф ікація , здо буття д од атк ової інфор маці ї)
5. спрямо вані на нед опущення риз ико ваних ситуацій (уникнення
риз ик у, по перед ження риз ику , мініміз ація втрат, перед ач а ко нтр олю
за р из ико м)

Основними поняттями, які використовуються у теорії ігор є:
1. виграш
2. стратегія (оптима льна стра тегія )
3. всі відповіді є вірними
4. ціна гри
5. гравець
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Особливос тями прояву ризику в сучасних умовах є:
1. ризик перетворюється у товар
2. всі відповіді вірні
3. глобалізація ризиків
4. непевність в одержані кінцевого результату
5. прийняття рішень у ризикованих ситуаціях є все частіше одноосібним
Передача контролю за ризиком - це:
1. відмова від участі в ризикованому заході ( але не від самого заходу) за рахунок залучення іншої сторони
2. немає повної відповіді
3. прийняття ризику за рахунок залучення іншої сторони
4. відмова від справи, пов’язаної із ризиком
5. відмова від ризикова ного заходу
Політика у пра вління ризиком - це:
1 . сук упніст ь фо рм , м етод ів, прийо мів і спосо б ів упр авл іння
р изик ом , ме тою яких є зниження загроз и прийня ття нев ірних
р ішень та ск ор о чення потенційно негатив них нас лідк ів
2 . сук упніст ь м ето дів упр авл іння ризиком , метою як их є
зниження з агро зи прийнят тя невірних р ішень та ско роч ення
по тенційно негативних наслід ків.

3 . немає по вно ї від по від і
4 . су ку пніст ь спо соб ів у пра вління р изико м, м ето ю яких є
з ниж ення з агро зи прийняття невір них ріш ень та
скор оч ення по тенційно негативних наслід ків.
5 . пр ийоми та способ и управління р изиком

Політ ичний ризик пов'яза ний із:
1. правильними є вс і відповіді
2. накладанням ембарго чи обмежень політичного характ еру
3. забороною на імпорт
4. втручанням держави
5. війнами, революціями
Правомірність ризику полягає в урахуванні:
1. тільки морально-етичних норм
2. немає повної відповіді
3. тільки юридичного права
4. правового аспекту ризику
5. законодавства, юридичного права, морально-етичних норм
П ревен тивні зах оди - це за х од и:
1 . нем ає по вно ї від по віді
2 . щ од о м інім ізації в трат від зд ійснення несприятливої по дії
3 . мають за ме ту по кр иття (повністю або ч астково ) втра т 4 . спрямо вані на нед о пущення риз ико ваних ситу ацій (уникнення
від р изик у (с трахув ання, сам остр ах ува ння , хед жу вання,
р из ику, по передження риз ику, мініміз ація втрат, перед ача
ство р ення р езервів )
к онтро лю з а р из иком )
5 . спр ям о вані на стрим ування р озвитку риз ику та зм енш ення в елич ини втрат від по яви риз ико ваних ситу ацій, яких не можна
уник нути (див ерсифіка ція, з добу ття до д атково ї інфо рмації)
П ред метом риз ико логії є :
1 . сук упніст ь к онк ретних фо рм проя ву невизначе ності та
3 . ф о рму вання дієвого механізм у о цінювання,
ко нф лік тності функціону вання підприємства
м од елю вання т а управління риз ик ом на підприєм ств ах в
р инк ових умо вах гос под арю вання
2 . сук упніст ь к онк ретних фо рм проя ву невизначе ності та
ко нф лік тності, притам анних про цесам функціо нув ання та
4 . пр оцеси ендо генного та екзогенного хар актер у, щ о є
д жер елами риз ику
управління о б'єктами риз ику , форм ування дієвого механізму
о ціню вання, модел ювання та упр авл іння ним
5 . немає по вно ї від по від і

Принципами оцінки ефективності господарського рішення треба вважати...
1. функціональність, ієрархію, взаємопов'язаність
2. всі відповіді вірні
3. пріорит етність за гальної кінце вої мети підприємства на даний період
4. ура хування невизначеності та надійність
5. єдніст ь, прогнозованість
Принципами оцінки ефективності прийнятих рішень є:
1. принцип ієрархії та функціональності
2. прогнозованість
3. всі відповіді вірні
4. врахування невизначенос ті та надійність
5. єдніст ь, вза ємопов'я заність
Причини виникнення конфліктних ситуацій при підготовці і прийняття рішень поділяються на групи:
1. багатозначність, багатокритеріальність, множинність стратегічних, тактичних і поточних цілей функціонування системи
2. всі відповіді вірні
3. втрата здатності системи управління адекватно розв'язувати виника ючі задачі управління
4. недосконалість процесу управління, спричинена не визначеністю інформації про об'єкт
5. недосконалість у процесах взаємодії окремих елементів системи управління та обмеженіс ть у можливостях системи
управління (нестача ресурсів, часу)
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