Тест ::: ФЕУ_051_071_072_073_076_Бак_Економіка
підприємства_2020
Розробники:

Тема :: Облік і аудит
1. До економічних методів управління відносять
◦ указ
◦ грамоти
◦ матеріальні стимули
◦ закони
◦ статут
2. Адміністративні методи управління – це
◦ методи, що ґрунтуються на використанні системи економічних важелів і заходів
◦ засоби впливу на колективи i окремих їх працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об?єктивних вiдносин
мiж ними
◦ методи, що ґрунтуються на використаннi таких мотивiв трудової дiяльностi, як почуття обов’язку та
відповідальності
◦ сукупність специфічних способів дії на особисті стосунки і зв'язки між працівниками
◦ система способів і прийомів організаційно-розпорядчої дії, передбачають застосування заходів примусу і
дисциплінарної відповідальності
3. Соцiально-психологiчнi методи управління – це
◦ засоби владного впливу на колектив та окрему особу
◦ методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членів
◦ методи, що грунтуються на використаннi таких мотивiв трудової дiяльностi, як заробітна плата, премії,
доплати
◦ засоби впливу, якi ґрунтуються на використаннi виробничих відносин
◦ сукупність специфічних способів дії на особисті стосунки і зв'язки між працівниками, а також на соціальні
процеси на підприємстві
4. Розрізнять наступнi групи методiв управління
◦ всі відповіді правильні
◦ соціальні, екологічні, адміністративні
◦ виробничі, управлінські
◦ органiзацiйно-розпорядчi, економічні
◦ економiчнi, адміністративні, соцiально-психологiчнi
5. Економiчнi методи управління – це
◦ методи, за допомогою яких здiйснюється силовий вплив на колектив
◦ засоби владного впливу на колектив та окрему особу
◦ засоби впливу на колектив i окремих її працiвникiв, якi ґрунтуються на використаннi об’єктивних вiдносин
мiж ними
◦ методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової дiяльностi, як почуття обов’язку та
відповідальності
◦ методи, що ґрунтуються на використанні системи економічних важелів і заходів з метою досягнення
поставленої мети і забезпечення єдності інтересів підприємства та окремих працівників
6. Способи впливу на трудові колективи чи окремих працівників, що об’єктивно необхідні для досягнення множинних
цілей підприємства, характеризують
◦ конкретні функції управління
◦ функції управління
◦ методи прийняття управлінських рішень
◦ комунікації
◦ методи управління.
7. Принцип ієрархічності – передбачає
◦ наявність єдиного відповідального центру, який здійснює керівництво та координацію діяльності
підприємства з метою досягнення його цілей
◦ задоволення потреб та інтереси працівників з метою досягнення цілей підприємства на засадах
застосування мотивації
◦ відповідальність за виконання функцій управління
◦ досягнення максимально можливих результатів діяльності за мінімальних витрат
◦ розташування управлінських посад в організаційній структурі від найнижчого рівня управління до
найвищого
8. Підприємство розглядається як відкрита система, що складається із взаємодіючих та взаємопов'язаних елементів
згідно принципу
◦ пропорційності
◦ взаємозалежності
◦ єдиновладдя
◦ урахування потреб та інтересів
◦ системності
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9. До принципів управління підприємством не належить
◦ взаємозалежність
◦ ієрархічність
◦ цілеспрямованість
◦ системність
◦ ліквідність
10. Досягнення максимально можливих результатів діяльності за мінімальних витрат характеризує принцип управління
◦ взаємозалежність
◦ пропорційність
◦ цілеспрямованість
◦ системність
◦ економічність
11. Контроль, як функція управління – це
◦ спостереження за роботою персоналу підприємства
◦ процес спостереження за виконанням персоналом окремих завдань, повноважень і відповідальності
◦ вид людської діяльності
◦ процес визначення цілей діяльності, передбачення майбутнього розвитку і виробу найефективніших
способів їх досягнення
◦ процес визначення досягнутих за певний період результатів діяльності, порівняння досягнутих результатів із
запланованими і коригування діяльності, що в сукупності забезпечує виконання завдань плану на
належному рівні
12. Мотивація, як функція управління – це
◦ процес визначення досягнутих за певний період результатів діяльності, порівняння досягнутих результатів із
запланованими
◦ процес формування структури управління, розподілу завдань, повноважень і відповідальності між
працівниками суб’єкта господарювання для досягнення загальних цілей його діяльності
◦ намагання працiвника отримувати високу заробітну плату
◦ процес забезпечення ступеня вiдносного задоволення, що вiдчуває працiвник, який дiстав певну винагороду
◦ процес, що спонукає працівників до спільних узгоджених дій, які забезпечують досягнення поставлених
цілей діяльності
13. Процес формування структури управління, розподілу завдань, повноважень і відповідальності між працівниками
суб’єкта господарювання для досягнення загальних цілей його діяльності – це
◦ цілеутворення
◦ планування
◦ органiзацiя
◦ мотивацiя
◦ контроль
14. Управління – це
◦ регулювання
◦ планування
◦ контроль
◦ дія на певний об’єкт
◦ керівництво
15. Управління з функціональних позицій – це
◦ процес органiзацiї i контролю
◦ процес визначення цілей діяльності
◦ процес планування, органiзацiї, мотивації
◦ процес планування, органiзацiї, контролю, регулювання
◦ процес планування, органiзацiї, мотивації, контролю, якi необхiднi для досягнення певної цiлi
16. До загальних функцiй управління належать
◦ координацiя, складання звiтiв, контроль
◦ науковiсть, цiлеспрямованiсть, послідовність
◦ органiзацiя, контроль та планування
◦ управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо
◦ планування, органiзацiя, мотивацiя, контроль
17. Об’єднання підприємств – це
◦ підприємство, засноване на змішаній формі власності
◦ унітарне підприємство
◦ об’єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами
◦ організація утворена за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах
об’єднали свою господарську діяльність
◦ господарська організація, утворена в складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої,
наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань
18. Основними ознаками об’єднань підприємств є
◦ об'єднання не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а останні не відповідають за зобов'язаннями
об’єднання
◦ централізація функцій і повноважень членів об’єднання
◦ об'єднання як суб'єкт господарського права має майно, юридично відособлене від майна його членів
◦ всі відповіді правильні
◦ спільні матеріальні інтереси
19. Постійний і системний вплив на діяльність структур підприємства для забезпечення узгодженої роботи і досягнення
кінцевого позитивного результату – це
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

◦ лідерство
◦ система
◦ планування
◦ координування
◦ управління
Якщо іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків - це
◦ унітарне підприємство
◦ одноосібне підприємств
◦ національне підприємство
◦ іноземне підприємство
◦ підприємство з іноземними інвестиціями (спільне)
Група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та управлінні – це
◦ холдинг
◦ господарське товариство
◦ одноосібні підприємства
◦ унітарне підприємство
◦ асоційоване підприємство
Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної
чи релігійної організації, це
◦ комунальне
◦ приватне підприємство
◦ орендне підприємство
◦ сімейне підприємство
◦ колективне підприємство
Договірні взаємини щодо тимчасового володіння і користування майном характерні для
◦ товариства з повною відповідальністю
◦ товариства з додатковою відповідальністю
◦ товариства з обмеженою відповідальністю
◦ відкритого акціонерного товариства
◦ орендного підприємства
Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені, ніж товариства з повною відповідальністю в зв’язку з
тим, що
◦ його члени не несуть ніякої майнової відповідальності
◦ його члени несуть солідарну відповідальність у рамках усього власного майна
◦ їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробництва
◦ засновані переважно на власній праці їх членів
◦ його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд
Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу
складається в
◦ розмірі статутного фонду
◦ системі контролю за діяльністю
◦ кількості випущених акцій
◦ специфічності господарської діяльності
◦ способі розміщення цінних паперів
Основною ознакою відмінності господарських товариств є
◦ обсяг статутного капіталу
◦ термін функціонування
◦ особливості оподатковування
◦ кількість працюючих
◦ ступінь майнової відповідальності
Командитному товариству найбільш властива така риса, як
◦ значні можливості розширення капіталу
◦ усі учасники відповідають лише внесеними коштами
◦ формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі
◦ рівномірний розподіл ризику між засновниками
◦ різний ступінь участі в управлінні товариством, що базується на майновій відповідальності
Учасники товариства з додатковою відповідальністю мають відповідати по боргах товариства
◦ в рамках статутного фонду
◦ у рамках приналежних їм акцій
◦ у рамках приналежних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
◦ у рамках приналежних їм внесків
◦ солідарно в однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників
Підприємства, що утворюються двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діють на
основі об’єднання майна чи трудової діяльності учасників – це
◦ спільні
◦ комерційні
◦ дочірні
◦ унітарні
◦ корпоративні
Відповідно до Господарського кодексу України підприємства відносять до великих, середніх або малих за
◦ формою власності та кількістю працюючих
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

◦ положенням на споживчому ринку
◦ формою власності
◦ площею земельної ділянки
◦ кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації
За територіальною цілісністю та ступенем підпорядкування виділяють підприємства:
◦ комерційні, некомерційні
◦ національні, іноземні, спільні
◦ великі, середні, малі
◦ унітарні, корпоративні
◦ головні, дочірні, асоційовані, філії
За приналежністю капіталу підприємства поділяють на:
◦ комерційні, некомерційні
◦ великі, середні, малі
◦ унітарні, корпоративні
◦ головні, дочірні, асоційовані, філії
◦ національні, іноземні, спільні
За способом утворення та формування статутного фонду підприємства класифікують на
◦ підприємства, об’єднання
◦ національні, іноземні, спільні
◦ комерційні, некомерційні
◦ головні, дочірні, асоційовані, філії
◦ унітарні, корпоративні
За правовим статусом і формою господарювання підприємства поділяють на
◦ орендні
◦ кооперативні
◦ одноосібні
◦ господарські товариства
◦ всі відповіді правильні
Підприємства, в яких середньооблікова кількість працівників за звітний фінансовий рік не перевищує п’ятдесяти
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти
мільйонів гривень, відносять до
◦ спільних
◦ іноземних
◦ великих
◦ середніх
◦ малих
Основними ознаками підприємства є
◦ організаційна та технічна єдність підприємства
◦ економічна та юридична єдність підприємства
◦ економічна та соціальна єдність підприємства
◦ виробнича та збутова єдність підприємства
◦ виробничо-технічна, економічна та організаційна єдність підприємства
За метою і характером діяльності підприємства поділяються на
◦ немає правильної відповіді
◦ унітарні і корпоративні
◦ виробничі і торговельні
◦ виробничі і невиробничі
◦ комерційні і некомерційні
За формою власності підприємства не класифікуються на
◦ колективні
◦ змішані
◦ державні
◦ приватні
◦ спільні
До відомостей, що обов’язково містяться в статуті підприємства не відносять
◦ відомості про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання
◦ відомості про органи управління і контролю, їх компетенцію
◦ розмір і порядок утворення статутного та інших фондів
◦ відомості про його найменування і місцезнаходження
◦ особливості оподаткування
Відповідно до Господарського кодексу України у складі підприємства інші юридичні особи
◦ можуть бути, якщо це передбачено установчими документами
◦ можуть бути в окремих випадках
◦ можуть бути, якщо це передбачається чинним законодавством
◦ можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства
◦ не можуть бути
До цілей підприємства не відносять
◦ створення резервних фондів
◦ створення та підтримка потенціалу для майбутнього розвитку, підвищення іміджу
◦ задоволення потреб персоналу підприємства
◦ отримання максимального прибутку власником
◦ здійснення монетарної політики

Сторінка 4 з 29

42. Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової діяльності підприємств у ринковій економіці є
◦ зниження собівартості
◦ рівень продуктивності праці
◦ рівень рентабельності капіталу
◦ ступінь виконання планових завдань
◦ ступінь досягнення конкурентних переваг
43. Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є
◦ директивне планування
◦ інвестиційний план
◦ бізнес-планування
◦ державне планування
◦ ринкове саморегулювання
44. Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій економіці
◦ повна автономія і самостійність підприємства
◦ формування цін на продукцію, роботи, послуги
◦ мінімально-необхідний ступінь державного втручання в діяльність підприємства
◦ головний мотив діяльності - одержання прибутку
◦ розподіл відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою
45. До формальних ознак підприємства не відносять
◦ рахунки в установах банків
◦ самостійний баланс
◦ відокремлене майно
◦ наявність печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційного коду
◦ наявність планового відділу
46. Підприємство, як самостійний господарюючий суб’єкт не являє собою
◦ юридичну особу
◦ складну систему, що складається з окремих елементів
◦ відкриту систему
◦ виробничу систему, що відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у
взаємозв’язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів
◦ закриту систему
47. Документ, згідно з яким отримується право займатись певним видом підприємницької діяльності, називається
◦ патент
◦ статут
◦ реєстраційна картка
◦ ідентифікаційний код
◦ ліцензія
48. У Господарському Кодексі України визначено, що підприємство - це
◦ організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей
◦ група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети.
◦ учасники господарських відносин, що здійснюють господарську діяльність, реалізуючи компетенцію, мають
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми обов’язками в межах цього майна, крім випадків
передбачених законом.
◦ господарюючий об’єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене
майно і відповідає щодо своїх зобов’язань цим майном.
◦ самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.
49. До цілей підприємства відносять
◦ організаційні зміни
◦ інновації
◦ виробничі потужності
◦ рентабельність
◦ всі відповіді правильні
50. До цілей підприємства відносять
◦ виробничі потужності
◦ соціальна відповідальність
◦ організаційні зміни
◦ трудові ресурси
◦ всі відповіді правильні
51. Основним документом необхідним для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (підприємства) є
◦ два примірники установчих документів (статут та установчий договір)
◦ документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи
◦ копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках
передбачених законом
◦ реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи
◦ всі відповіді правильні
52. До цілей підприємства відносять
◦ прибутковість
◦ ринки
◦ ефективність
◦ рентабельність
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◦ всі відповіді правильні
53. До цілей підприємства відносять
◦ рентабельність
◦ продукція
◦ продуктивність
◦ фінансові ресурси
◦ всі відповіді правильні
54. Порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності визначає
◦ всі відповіді правильні
◦ статут підприємства
◦ конституція України
◦ закон України «Про інвестиційну діяльність»
◦ закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
55. Узаємодоповнюючі, взаємоунікальні ресурси, максимальна цінність яких досягається лише певним підприємством,
називаються
◦ інтерспецифічні
◦ допоміжні
◦ загальні
◦ специфічні
◦ всі відповіді правильні
56. Механізм реалізації підприємницької діяльності включає такі складові
◦ технічний, соціальний та екологічний механізми
◦ всі відповіді правильні
◦ технічний та екологічний механізми
◦ економічний, екологічний та правовий механізми
◦ економічний, організаційний, соціальний механізми
57. Механізм реалізації підприємницької діяльності – це
◦ отримання ліцензії
◦ отримання патенту
◦ державне регулювання підприємницької діяльності
◦ право придбання, користування і розпорядження власністю, а також право здійснювати від свого імені
дозволені законом дії
◦ конкретний господарський інструмент (сукупність заходів, методів. функцій), завдяки якому організовується
і досягає цілей діяльність суб’єктів підприємництва
58. До принципів підприємницької діяльності не відносять
◦ вільний найм працівників
◦ самостійне формування програм діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що
виробляється, установлення цін відповідно до законодавства
◦ залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних
осіб і громадян
◦ вільний вибір видів діяльності
◦ заборона здійснення зовнішньоекономічної діяльності
59. Обов’язкові правила поведінки, якими зобов’язані керуватися і котрих повинні дотримуватися усі учасники певного
процесу – це
◦ вказівки
◦ принципи
◦ функції
◦ норми
◦ закони
60. Функція підприємця, що полягає у здійсненні освоєння виробництва нових видів продукції, нових технологій, нових
матеріалів – це
◦ немає правильної відповіді
◦ ризикова
◦ управлінська
◦ ресурсна
◦ інноваційна
61. Функція підприємця, що полягає в тому, що підприємець бере на себе поєднання матеріальних, трудових,
інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів у процесі виробництва товару, виконання робіт, надання послуг –
це
◦ інноваційна
◦ ризикова
◦ немає правильної відповіді
◦ ресурсна
◦ управлінська
62. Функція підприємця, що полягає в тому, що підприємець приймає управлінські рішення на всіх стадія виробничої та
комерційної діяльності, здійснює організацію та контроль перебігу виробничих процесів – це
◦ немає правильної відповіді
◦ управлінська
◦ ресурсна
◦ інноваційна
◦ ризикова
63. Функціями підприємця є
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

◦ управлінська
◦ інноваційна
◦ ризикова
◦ всі відповіді правильні
◦ ресурсна
Функція підприємця, що полягає в тому, що підприємець приймає рішення, що не гарантують отримання доходу
через невизначеність, непередбачуваність економічного середовища та економічних процесів – це
◦ ресурсна
◦ інноваційна
◦ немає правильної відповіді
◦ ризикова
◦ управлінська
Не заборонено займатись підприємницькою діяльністю
◦ особам, яким заборонив це суд (до закінчення встановленого строку)
◦ посадовим особам адміністрації Президента, Кабінету міністрів, відомств, інших центральних органів
виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій
◦ посадовим особам органів прокуратури, суду, арбітражу, державного нотаріусу, органів державної влади та
управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств
◦ військовослужбовцям
◦ лікарям, працівникам освіти
Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що
об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації – це
◦ холдингова компанія
◦ асоціація
◦ промислово-фінансова група
◦ консорціум
◦ корпорація
Залежно від виду діяльності підприємства поділяються на
◦ науково-дослідні і підприємства зв’язку
◦ туристичні та страхові
◦ будівельні та транспортні
◦ лізингові та банківські
◦ всі відповіді правильні
Людина, яка спроможна несподівано для інших зробити блискучий комерційний хід на законних підставах – це
◦ всі відповіді правильні
◦ менеджер
◦ управлінець
◦ керівник
◦ підприємець
До ознак підприємництва відносять
◦ інноваційний характер діяльності
◦ орієнтація на досягнення успіху
◦ наявність фактора ризику
◦ свобода у виборі видів і методів діяльності
◦ всі відповіді правильні
Некомерційне господарювання – це
◦ всі відповіді правильні
◦ самостійна систематична господарська діяльність, що спрямована на досягнення економічних, соціальних та
інших результатів з метою одержання прибутку
◦ самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку
◦ самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється з метою
досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку
◦ самостійна систематична господарська діяльність, що спрямована на досягнення економічних, соціальних та
інших результатів без мети одержання прибутку
Поступове безперервне вдосконалення традиційних технічних засобів і технологій, нагромадження цих
удосконалень – це
◦ немає правильної відповіді
◦ інтенсивний шлях розвитку
◦ екстенсивний шлях розвитку
◦ революційна форма науково-технічного прогресу
◦ еволюційна форма науково-технічного прогресу
До основних напрямів НТП відноситься
◦ розвиток біотехнологій
◦ створення і використання нових матеріалів
◦ розвиток інформаційних технологій
◦ всі відповіді правильні
◦ хімізація виробництва
Поява принципово нових науково-технічних ідей, стрибок у розвитку продуктивних сил, їх перехід у якісно новий
стан – це
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

◦ немає правильної відповіді
◦ інтенсивний шлях розвитку
◦ екстенсивний шлях розвитку
◦ еволюційна форма науково-технічного прогресу
◦ революційна форма науково-технічного прогресу
Формами науково-технічного прогресу є
◦ наука, техніка, виробництво
◦ проста та складна
◦ пряма та непряма
◦ екстенсивна та інтенсивна
◦ еволюційна та революційна
До основних напрямів НТП відноситься
◦ освоєння принципово нових технологій
◦ комплексна автоматизація
◦ застосування прогресивних базових технологій
◦ всі відповіді правильні
◦ електронізація
Безперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки,
впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя – це
◦ інфляція
◦ інвестиції
◦ інтенсивний шлях розвитку
◦ екстенсивний шлях розвитку
◦ науково-технічний прогрес
Підприємство є об’єктом вивчення
◦ світової економіки
◦ національної економіки
◦ регіональної економіки
◦ макроекономіки
◦ мікроекономіки
Предметом вивчення макроекономіки є
◦ загальний обсяг доходів
◦ загальний обсяг видатків
◦ загальний рівень зайнятості
◦ загальний обсяг продукції
◦ всі відповіді правильні
До сфери нематеріального виробництва відносять
◦ освіта
◦ транспорт і зв’язок
◦ всі відповіді правильні
◦ торгівля
◦ готелі та ресторани
До сфери матеріального виробництва відносять
◦ рибне господарство
◦ сільське господарство, мисливство і лісове господарство
◦ будівництво
◦ всі відповіді правильні
◦ промисловість
До сфери нематеріального виробництва не відносять
◦ охорона здоров’я та соціальна допомога
◦ освіта
◦ готелі та ресторани
◦ оптова роздрібна торгівля
◦ будівництво
До сфери матеріального виробництва не відносять
◦ рибне господарство
◦ сільське господарство, мисливство і лісове господарство
◦ промисловість
◦ будівництво
◦ готелі та ресторани
Виділяють такі форми товару
◦ немає правильної відповіді
◦ національний і валовий
◦ відкритий і закритий
◦ економічний і соціальний
◦ явний і прихований
Продукт, що є об’єктом купівлі і продажу та підлягає обміну на інший продукт або гроші – це
◦ готовий виріб
◦ економічний продукт
◦ товар
◦ національне багатство
◦ валовий внутрішній продукт
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85. Економічний продукт – це
◦ продукт, що створюється підприємствами для продажу іноземним компаніям
◦ засоби та предмети праці
◦ об’єкт купівлі і продажу, що підлягає обміну на інший продукт або гроші
◦ благо, що має корисність
◦ те, що створюється економікою в національному та світовому господарстві
86. Доставляє вироблені продукти до споживача згідно з його часткою, отриманою при розподілі
◦ споживання
◦ немає правильної відповіді
◦ розподіл
◦ виробництво
◦ обмін
87. Встановлює пропорцію кожного члена суспільства у виробленому продукті
◦ немає правильної відповіді
◦ споживання
◦ виробництво
◦ обмін
◦ розподіл
88. Забезпечує перетворення продукту в об’єкт індивідуального привласнення й споживання
◦ немає правильної відповіді
◦ виробництво
◦ обмін
◦ розподіл
◦ споживання
89. Складові економічної системи розглядаються в такій послідовності
◦ споживання розподіл, виробництво, обмін
◦ розподіл, виробництво, обмін, споживання
◦ обмін, виробництво, розподіл, споживання
◦ виробництво, обмін, розподіл, споживання
◦ виробництво, розподіл, обмін, споживання
90. Основною метою економіки є
◦ розвиток міжнародної торгівлі
◦ мінімізація виробничих витрат
◦ збільшення кількості робочих місць
◦ отримання прибутку
◦ повне задоволення людських потреб
91. Назвіть проблеми суспільства, відповідь на які дає економіка
◦ немає правильної відповіді
◦ як споживати, кому продавати, як рекламувати
◦ хто конкурент, яка ціна на ринку
◦ де знайти ресурси, які умови ринку
◦ що виробляти, як виробляти, як розподіляти
92. Юридично самостійні організаційні утворення, що здійснюють комерційні операції та складають звітний баланс,
проте материнське підприємство контролює їхню діяльність, називають
◦ унітарними підприємствами
◦ філіями
◦ асоційованими підприємствами
◦ головними підприємствами
◦ дочірніми підприємствами
93. Якщо іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків у статутному фонді підприємства, то це
підприємство називається
◦ корпоративне
◦ національне
◦ унітарне
◦ спільне
◦ іноземне
94. Самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку, називається
◦ соціальна діяльність
◦ господарська діяльність
◦ некомерційне господарювання
◦ економічна діяльність
◦ комерційна діяльність
95. До суб'єктів господарювання не належать
◦ всі відповіді правильні
◦ приватні підприємці
◦ структурні одиниці
◦ господарські організації
◦ структурні підрозділи (відділи, служби)
96. До ризиків, що страхуються відносять
◦ зміна у державній економічній політиці
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97.

98.

99.

100.

◦ всі відповіді правильні
◦ зміна смаків споживачів
◦ пожежі
◦ невизначеність і зміна кон’юнктури
Господарська діяльність – це
◦ некомерційна діяльність, що спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без
мети одержання прибутку
◦ комерційна діяльність, що здійснюється з метою досягнення економічних та соціальних результатів та
одержання прибутку
◦ діяльність суб'єктів господарювання у сфері реалізації продукції, робіт та послуг, які мають вартісне
вираження та цінову визначеність
◦ діяльність щодо організації виробництва на промислових підприємствах
◦ діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг, які мають вартісне вираження та цінову
визначеність
Документ, що складається при організації підприємства, затверджується його власником (власниками) майна, а для
державних підприємств – власником майна за участю трудового колективу – це
◦ баланс підприємства
◦ статут підприємства
◦ трудовий договір
◦ установчий договір
◦ правила трудового розпорядку
Юридична особа – це
◦ всі відповіді правильні
◦ органи законодавчої влади, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання
◦ людина, яка спроможна несподівано для інших зробити блискучий комерційний хід на законних підставах
◦ громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності
◦ суб’єкт цивільного права, який відповідає певним вимогам законодавства
Органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є
◦ ліцензійна палата або уповноважений нею орган
◦ юридичні фірми, що мають право реєструвати суб’єктів підприємницької діяльності
◦ відповідні міністерства і відомства незалежно від місця знаходження або місця проживання суб’єкта
господарювання
◦ органи судової влади за місцем знаходження або місцем проживання
◦ виконавчі комітети міських і районних (у місті) рад народних депутатів за місцем знаходження або місцем
проживання
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Тема :: Фінанси та кредит
101. Планова трудомісткість
◦ визначається на основі показників нормативної трудомісткості
◦ дорівнює сумі витрат робочого часу окремого робітника чи бригади на виготовлення одиниці продукції
◦ показує фактичні витрати робочого часу
◦ показує витрати праці управлінського персоналу і службовців
◦ немає правильної відповіді
102. Методами визначення виробітку є
◦ натуральний, вартісний, трудовий
◦ продуктивний, непродуктивний
◦ грошовий, виробничий, товарний
◦ основний, допоміжний
◦ матеріальний, нематеріальний
103. Розрізняють такі види трудомісткості
◦ нормативна, планова, фактична
◦ планова, фактична
◦ нормована, ненормована
◦ натуральна, вартісна
◦ основна, допоміжна
104. Трудомісткість продукції виражає
◦ витрати праці на виробництво одиниці продукції
◦ обсяг виробленої продукції
◦ виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції
◦ поточні витрати віднесені до обсягів виробленої продукції
◦ кількість продукції виготовлену за одиницю часу
105. Якими показниками визначається продуктивність праці
◦ виробітком і трудомісткістю
◦ виробітком і нормою часу
◦ трудомісткістю і фондоозброєністю праці
◦ нормою чисельності і нормою часу
◦ прибутком і рентабельністю
106. Продуктивність праці характеризує
◦ ефективність праці в процесі виробництва продукції
◦ обсяг випущеної продукції
◦ виконання плану по виробництву продукції
◦ кількість продукції, що має бути виготовлена
◦ жодної правильної відповіді
107. Середній стаж роботи визначає
◦ відданість персоналу
◦ оборот з прийняття
◦ оборот зі звільнення
◦ рівень плинності кадрів
◦ коефіцієнт стабільності
108. До відносних показників руху персоналу відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ інтенсивність обороту з прийняття
◦ інтенсивність обороту із звільнення
◦ коефіцієнт стабільності
◦ середній стаж роботи
109. До відносних показників руху персоналу не відносять
◦ плинність кадрів
◦ інтенсивність обороту з прийняття
◦ інтенсивність обороту із звільнення
◦ коефіцієнт стабільності
◦ середній стаж роботи
110. До показників чисельного складу персоналу відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ середньооблікова чисельність
◦ облікова чисельність
◦ явочна чисельність
◦ середньооблікова чисельність за місяць
111. До абсолютних показників руху персоналу не відносять
◦ явочна чисельність
◦ оборот із прийняття
◦ оборот зі звільнення
◦ чисельність працівників, що змінилась
◦ плинність кадрів
112. До показників якісного складу персоналу не відносять
◦ продуктивність праці
◦ середній тарифний розряд
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

◦ середній стаж роботи
◦ професійно-кваліфікаційна структура
◦ освітній рівень зайнятих
Для визначення кваліфікаційного рівня робітників і службовців застосовується
◦ єдина тарифна сітка
◦ посадова інструкція
◦ положення про підрозділ
◦ трудовий кодекс
◦ конкурс спеціалістів
Лінійна структура управління підприємством використовується
◦ на невеликих підприємствах, що випускають однорідну і нескладну продукцію
◦ на великих підприємствах
◦ на підприємствах приватної форми власності
◦ на підприємствах-монополістах
◦ на підприємствах з неперервним циклом виробництва
Кваліфікація — це
◦ сукупність спеціалізованих знань і практичних навичок, що визначають рівень підготовленості працівника до
виконання професійних функцій відповідної складності
◦ вид трудової діяльності, яка потребує відповідних спеціальних знань та практичних навичок
◦ вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань
◦ вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок
◦ різновид трудової діяльності в межах певної професії
Різновид трудової діяльності в межах певної професії – це
◦ спеціальність
◦ напрям спеціальної підготовки
◦ кваліфікація
◦ професія
◦ всі відповіді правильні
Найбільш поширеним типом організаційних структур управління підприємством є
◦ лінійно-функціональна
◦ лінійна
◦ функціональна
◦ регіональна
◦ матрична
До факторів, що визначають вибір виду організаційної структури управління відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ розміри підприємства
◦ виробничий профіль фірми
◦ характер продукції, що виробляється, та технологія її виробництва
◦ характер об’єднання підприємства
До факторів, що визначають вибір виду організаційної структури управління не відносять
◦ методи ціноутворення, що використовуються
◦ розміри підприємства
◦ виробничий профіль фірми
◦ характер продукції, що виробляється, та технологія її виробництва
◦ характер об’єднання підприємства
До вимог побудови організаційних структур відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ простота
◦ економічність
◦ надійність
◦ оперативність
До вимог побудови організаційних структур відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ адаптивність
◦ адекватність
◦ спеціалізація
◦ оперативність
До вимог побудови організаційних структур не відносять
◦ лояльність
◦ адаптивність
◦ адекватність
◦ спеціалізація
◦ оперативність
Організаційна структура управління – це
◦ упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки й забезпечують
керівництво підприємством
◦ кількість функціональних підрозділів на підприємстві
◦ чисельність і методи впливу вищих керівників підприємства на структурні підрозділи
◦ застосування адміністративних і карно-правових санкцій
◦ вивчення соціальних запитів та інтересів членів комітету
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124. Об'єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних
програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи
програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції – це
◦ промислово-фінансова група
◦ асоціація
◦ концерн
◦ консорціум
◦ холдинг
125. Холдинг – специфічна організаційна форма об’єднання підприємницьких структур, характерними ознаками якого є
◦ володіння, користування, а також розпорядження корпоративними пакетами акцій
◦ безпосередньо займається виробничо-господарською діяльністю
◦ фінансові кошти спрямовує на придбання контрольного пакета акцій інших суб’єктів підприємництва
◦ тимчасово об’єднує промисловий і банківський капітали для реалізації певної підприємницької ідеї
◦ створюється за рішенням Кабінету Міністрів України
126. Договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що
об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління, називається
◦ корпорація
◦ холдинг
◦ консорціум
◦ асоціація
◦ трест
127. Консорціум – це
◦ тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської
мети
◦ договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права
втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників
◦ статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на
основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців
◦ договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з
делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
◦ форма об’єднання, за якої всі підприємства втрачають свою комерційну та виробничу самостійність,
підпорядковуються єдиному органу управління
128. Найпростішою формою об’єднання підприємств є
◦ асоціація
◦ концерн
◦ корпорація
◦ холдинг
◦ консорціум
129. Економічний механізм ґрунтується на
◦ формуванні ланок організації підприємницької діяльності: реєстрація, функціонування, державна підтримка,
делегування, міжнародна підтримка, донорські організації, ринкова інфраструктура, ліцензування, лізинг,
запобігання банкрутству, санація, банкрутство, порядок ліквідації підприємницької структури
◦ використанні вартісних інструментів, які є необхідною передумовою функціонування підприємства в умовах
ринку (бізнес планування, ціноутворення, інвестування, тощо)
◦ розподілі відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою
◦ інтересах підприємця та інших учасників підприємницького процесу
◦ забезпеченні конкурентних переваг шляхом впровадження нововведень у виробництві та реалізації
продукції
130. Організаційний механізм ґрунтується на
◦ формуванні ланок організації підприємницької діяльності: реєстрація, функціонування, державна підтримка,
делегування, міжнародна підтримка, донорські організації, ринкова інфраструктура, ліцензування, лізинг,
запобігання банкрутству, санація, банкрутство, порядок ліквідації підприємницької структури
◦ використанні вартісних інструментів, які є необхідною передумовою функціонування підприємства в умовах
ринку (бізнес планування, ціноутворення, інвестування, тощо)
◦ організації сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі
◦ інтересах підприємця та інших учасників підприємницького процесу
◦ забезпеченні конкурентних переваг шляхом впровадження нововведень у виробництві та реалізації
продукції
131. Інтенсивний шлях розвитку передбачає
◦ збільшення чисельності працюючих
◦ збільшення кількості обладнання
◦ обґрунтування нових стратегій розвитку
◦ нарощування економічного потенціалу шляхом розширення поля трудової діяльності
◦ збільшення виробництва за рахунок мобілізації внутрішніх резервів
132. Екстенсивний шлях розвитку передбачає
◦ удосконалення традиційних технічних засобів і технологій
◦ впровадження науково-технічного прогресу у виробництво
◦ обґрунтування нових стратегій розвитку
◦ збільшення виробництва за рахунок мобілізації внутрішніх резервів
◦ нарощування економічного потенціалу шляхом розширення поля трудової діяльності
133. Банкрутство підприємства – це
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

◦ наявність збитків від основної діяльності, що привело до зниження платоспроможності
◦ ліквідація підприємства
◦ нагляд та контроль за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення
збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його
фінансового становища
◦ припинення діяльності підприємства, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів
щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна
◦ визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та
задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури
Підприємство як коаліцію власників, факторів виробництва, що зв’язані між собою мережею контрактів, в
результаті його досягається мінімізація трансакційних витрат, розглядає
◦ теорія «виживання»
◦ підприємницька концепція
◦ кейнсіанська теорія
◦ неоінституціальна теорія
◦ класична теорія
Розподіл доходу між підприємством і державою, виробничою та невиробничою сферою забезпечує функція
прибутку
◦ стимулююча, розподільча
◦ немає правильної відповіді
◦ стимулююча
◦ оціночна
◦ розподільча
Між ціною і попитом існує така взаємозалежність
◦ немає правильної відповіді
◦ ціна не впливає на попит
◦ з підвищенням попиту ціна підвищується
◦ з підвищенням ціни попит знижується
◦ з підвищенням ціни попит підвищується
До факторів, що впливають на обсяги попиту не відносять
◦ рівень конкуренції
◦ зміна цін на споріднені товари
◦ фінансові можливості покупців товарів
◦ споживча корисність товару
◦ рівень витрат виробника продукції
До факторів, що впливають на обсяг пропозиції товару відносять
◦ цінова політика виробника товару
◦ рівень манополізації товару
◦ науково-технічний прогрес
◦ рівень поточних витрат на виготовлення продукції
◦ всі відповіді правильні
Забезпечує збалансування між попитом та пропозицією функція … ціни
◦ немає правильної відповіді
◦ розподільча
◦ обліково-інформаційна
◦ стимулююча
◦ регулююча
Сприяє раціональному використанню ресурсів, забезпеченню необхідної дохідності, процесу оновлення
асортименту продукції... функція ціни
◦ немає правильної відповіді
◦ регулююча
◦ розподільча
◦ обліково-інформаційна
◦ стимулююча
Яка функція ціни забезпечує перерозподіл ресурсів, доходів і фінансів у суспільстві
◦ немає правильної відповіді
◦ регулююча
◦ стимулююча
◦ розподільча
◦ обліково-інформаційна
До функції ціни не відносять
◦ регулюючу
◦ стимулюючу
◦ обліково-інформаційну
◦ розподільчу
◦ соціальну
Засобом обліку та вимірювання витрат суспільної праці на виробництво окремих видів продукції або надання
різноманітних послуг виступає функція ціни
◦ немає правильної відповіді
◦ регулююча
◦ розподільча
◦ стимулююча
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◦ обліково-інформаційна
144. Ціна — це
◦ всі відповіді правильні
◦ грошове вираження витрат підприємства на збут продукції
◦ грошове вираження суми витрат виробництва і непрямих податків
◦ норма обміну товару на інший товар
◦ грошовий вираз вартості товару, що відображає його споживчу корисність в конкретних ринкових умовах
145. Калькуляція собівартості продукції складається
◦ на визначений період
◦ всі відповіді правильні
◦ за економічними елементами
◦ в розрізі комплексних статей
◦ за статтями витрат
146. Калькулювання - це обчислення собівартості
◦ всі відповіді правильні
◦ реалізованої продукції
◦ валової продукції
◦ товарної продукції
◦ окремих виробів
147. Змінні витрати— це
◦ витрати, які не залежать від зміни цін на вхідні ресурси
◦ витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції
◦ витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції
◦ витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції
◦ витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції
148. Собівартість реалізованої продукції — це
◦ витрати на виробництво і прибуток підприємства
◦ витрати на реалізацію продукції
◦ витрати праці на виробництво і реалізацію продукції
◦ виражені в грошовій формі витрати на основні матеріали
◦ витрати підприємства на виробництво продукції, що виражені у грошовій формі
149. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються
◦ продуктивними
◦ пепрямими
◦ постійними
◦ прямими
◦ змінними
150. За якою ознакою витрати підприємства розподіляють на постійні та змінні
◦ залежно від об’єкта калькулювання витрат
◦ за характером віднесення на об’єкт калькулювання витрат
◦ залежно від масштабів реалізації
◦ за економічним характером витрат
◦ за впливом обсягу виробництва на рівень витрат
151. Номенклатура продукції підприємства — це
◦ усі визначення правильні
◦ план виробництва та збуту продукції
◦ співвідношення окремих виробів у їх загальному обсязі
◦ перелік видів продукції, що розробляються для виготовлення
◦ перелік окремих видів продукції
152. Економічні витрати являють собою
◦ витрати, які мають неявний характер та відбивають використання у виробництві ресурсів, які належать
власникам підприємства
◦ усі види виплат підприємства
◦ витрати, що відображають використання ресурсів, що не належать власнику підприємства
◦ грошові платежі постачальникам ресурсів оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні
відрахування
◦ всі види виплат постачальникам за сировину та матеріали
153. Витрати підприємства поділяються на прямі та непрямі за
◦ реакцією витрат на зміну обсягу виробництва
◦ за доцільністю використання
◦ ступенем їх однорідності
◦ способом перенесення вартості на продукцію
◦ економічним характером витрат
154. Виробничий процес – це
◦ процес, який здійснюється в результаті дій людей
◦ сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, необхідних для
виготовлення продукції
◦ процес, який здійснюється під дією сил природи
◦ сукупність дій щодо зміни та визначення стану предмета праці
◦ сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, необхідних для виробництва продукції
155. Асортимент продукції — це
◦ усі визначення правильні
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156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

◦ перелік видів продукції, що виробляється
◦ склад і співвідношення виробів у загальному обсязі
◦ перелік виробів за назвами
◦ різновиди виробів в межах даної номенклатури
Складовими елементами виробництва є
◦ усі відповіді правильні
◦ сировина, матеріали, комплектуючі вироби
◦ обладнання та робоча сила
◦ необоротні та оборотні активи
◦ предмети і засоби праці, робоча сила
Матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу – це
◦ малоцінні та швидкозношувані предмети
◦ готова продукція
◦ незавершене виробництво
◦ виробничі запаси
◦ товари
До основних засобів не відносять
◦ транспортні засоби
◦ багаторічні насадження
◦ машини та обладнання
◦ земельні ділянки
◦ спецодяг
Оборотні активи підприємства — це
◦ усі відповіді вірні
◦ предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік
◦ засоби праці які використовуються в процесі виробництва тривалий час
◦ сукупність матеріально-речових цінностей, що неодноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком
переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції у вигляді амортизаційних відрахувань
◦ мобільні активи які грошовими коштами або можуть бути перетвореними в них протягом року чи одного
операційного циклу
Період часу, впродовж якого підприємство планує використовувати необоротні активи – це
◦ тривалість кругообігу
◦ змінність роботи
◦ час роботи обладнання
◦ термін окупності
◦ строк корисного використання
Характерною особливістю основних засобів є
◦ зміна натурально-уречевленої форми у процесі використання
◦ повна зміна своєї форми і розмірів після участі у виробничому процесі
◦ перетворення в грошові кошти протягом одного року
◦ одночасне перенесення своєї вартості на вартість готової продукції
◦ тривалий час функціонування у виробничому процесі та перенесення своєї вартості на вартість готової
продукції по частинах
До складу виробничих фондів входять
◦ оборотні активи та обладнання
◦ земля, основні засоби, персонал підприємства
◦ засоби праці та предмети праці
◦ персонал підприємства і засоби праці
◦ необоротні та оборотні активи
Необоротні активи – це
◦ немає правильної відповіді
◦ мобільні активи, які перетворюються в грошові кошти протягом одного року
◦ цінності, що використовуються у виробничій діяльності
◦ активи, що використовуються підприємством на протязі виробничого циклу
◦ активи, що використовуються підприємством у його діяльності протягом тривалого часу
Додаткова заробітна плата визначається у відсотках від
◦ собівартості
◦ цільових витрат
◦ суми основної заробітної плати і премій
◦ премій
◦ основної заробітної плати
Співвідношення між окремими складовими заробітної плати, їх частка в загальній сумі характеризують
◦ немає правильної відповіді
◦ елементи тарифної системи
◦ співвідношення
◦ склад
◦ структуру
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці – це
◦ інші заохочувальні та компенсаційні виплати
◦ премії
◦ відрядна заробітна плата
◦ додаткова заробітна плата

Сторінка 16 з 29

◦ основна заробітна плата
167. Заробітна плата — це
◦ розрахована величина, що за трудовим договором складає витрати на робочу силу
◦ абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційно до кількості і якості їхньої праці
◦ сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання
◦ новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяється державою для їх особистого
споживання
◦ винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу
168. До функцій заробітної плати не відносять
◦ стимулюючу
◦ відтворювальну
◦ соціальну
◦ регулюючу
◦ розподільчу
169. Існують такі норми праці
◦ всі відповіді правильні
◦ трудомісткості, виробітку
◦ основні, допоміжні
◦ часу, дня, року
◦ часу, виробітку, обслуговування, чисельності
170. Ефективність використання персоналу на підприємстві можна оцінити за допомогою показника
◦ продуктивності праці
◦ рентабельності витрат на персонал
◦ частки витрат на персонал у вартості продукції
◦ фондоозброєності праці
◦ всі відповіді правильні
171. Виробіток - це
◦ номенклатура продукції, що випускається
◦ час на виробництво запланованого обсягу продукції
◦ вартість виробленої продукції за одиницю часу
◦ кількість продукції, що реалізована за певний період
◦ кількість продукції, що виготовлено за одиницю часу або приходиться на одного середньооблікового
працівника
172. Нормування праці – це
◦ планування результатів праці
◦ немає правильної відповіді
◦ розрахунок норм раціональної праці
◦ розрахунок мінімально допустимих норм праці
◦ визначення максимально припустимого часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного
виробництва визначення мінімально допустимої кількості продукції, що виготовляється за одиницю часу
173. Рівень плинності кадрів визначається
◦ немає правильної відповіді
◦ загальною чисельністю працівників, що звільнилися з роботи на даному підприємстві за певний період
◦ відношенням кількості звільнених з поважних причин до облікової чисельності працюючих
◦ відношенням кількості звільнених з усіх причин до явочної чисельності
◦ відношенням чисельності працівників, що звільнилися за власним бажанням і звільнених за порушення
трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників
174. Розрізняють такі види структури персоналу
◦ соціальна
◦ вікова
◦ кваліфікаційна
◦ професійна
◦ всі відповіді правильні
175. Співвідношення між окремими групами персоналу відповідно до його класифікаційних ознак характеризує
◦ немає правильної відповіді
◦ тарифний розряд
◦ тарифну сітку
◦ кваліфікаційні групи
◦ структуру персоналу підприємства
176. За відношенням до власності персонал підприємства поділяється на
◦ немає правильної відповіді
◦ постійних та тимчасових працівників
◦ роботодавців та власників
◦ власників й робітників
◦ власників (співвласників) та найманих працівників
177. Працівники, що працюють на підприємстві певний термін часу відносяться до
◦ облікових
◦ контрактних
◦ неосновних
◦ сезонних
◦ тимчасових
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178. Відсутність спеціальної підготовки та досвіду практичної роботи характеризує робітників
◦ неосновних
◦ шостого розряду
◦ другого розряду
◦ низькокваліфікованих
◦ некваліфікованих
179. Вид трудової діяльності, яка потребує відповідних спеціальних знань та практичних навичок визначає
◦ спеціалізацію
◦ кваліфікацію
◦ спеціальність
◦ напрям підготовки
◦ професію
180. До якої категорії персоналу підприємства слід віднести економіста
◦ робітники
◦ службовці
◦ професіонали
◦ керівники
◦ фахівці
181. До категорії «технічні службовці» відносяться працівники, що
◦ мають технічну освіту і керують виробничими процесами
◦ обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства
◦ зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних благ
◦ займаються інженерно-технічними, економічними й іншими роботами
◦ здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування
182. До якої категорії персоналу підприємства відповідно до класифікатора професій на основі ISCO-88 слід віднести
інженера
◦ професіонали
◦ спеціалісти
◦ фахівці
◦ керівники
◦ технічні службовці
183. Працівники, які мають високий рівень знань в певній галузі, підкріплений наявністю диплома найвищої кваліфікації
– це
◦ фахівці
◦ керівники
◦ технічні службовці
◦ професіонали
◦ робітники
184. Працівники, які володіють знаннями в одній або кількох галузях наук, займаються інженерно-технічними,
економічними та іншими видами діяльності – це
◦ професіонали
◦ керівники
◦ робітники
◦ технічні службовці
◦ фахівці
185. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до фахівців
◦ адміністратори
◦ юрисконсульти
◦ економісти
◦ інженери
◦ секретарі
186. Працівники, які організовують виробництво і здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних
підрозділів – це
◦ всі відповіді правильні
◦ професіонали
◦ фахівці
◦ адміністратори
◦ керівники
187. Персонал, що безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей або забезпечує умови для
нормального ходу виробничого процесу – це
◦ обслуговуючий персонал
◦ промислово-виробничий персонал
◦ технічні службовці
◦ робітники
◦ персонал підприємства
188. За рівнем участі у виробничій діяльності персонал класифікується на
◦ постійний та тимчасовий
◦ основний та допоміжний
◦ виробничий і керівний
◦ робітників, службовців, спеціалістів, керівників
◦ промислово-виробничий та невиробничий
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189. Сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної
діяльності – це
◦ трудовий потенціал.
◦ промислово-виробничий персонал
◦ кадри підприємства
◦ робоча сила
◦ персонал підприємства
190. Виробнича структура підприємства – це
◦ всі відповіді правильні
◦ процес виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ
◦ упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки й забезпечують
керівництво підприємством
◦ склад виробничих та управлінських підрозділів підприємства, а також система взаємозв’язків щодо обміну
матеріальними та інформаційними потоками між ними
◦ склад виробничих підрозділів підприємства, їх взаємозв’язок і форми кооперування
191. Виробнича структура підприємства включає
◦ виробничі та експериментальні цехи і господарства
◦ заготівельні, обробні та складальні цехи
◦ інструментальне, транспортне та обслуговуючі господарства
◦ основні цехи та склади
◦ цехи основного виробництва, забезпечувальні та обслуговуючі господарства
192. Господарство, що здійснює виготовлення технологічної оснастки, її зберігання і видачу на робочі місця – це
◦ складське господарство
◦ ремонтне господарство
◦ транспортне господарство
◦ енергетичне господарство
◦ інструментальне господарство
193. Органiзацiйна структура, де існує лише одноканальна взаємодія між елементами структури, кожен виробничий
підрозділ очолює керівник (орган), який здійснює всі функції управління – це
◦ функцiональна
◦ лінійно-функціональна
◦ дивiзiональна
◦ матрична
◦ лiнiйна
194. Ланка управління – це
◦ виробничі підрозділи, що працюють за бригадною системою
◦ професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління
◦ кількість працівників для реалізації кожної управлінської функції
◦ упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління
◦ відокремлений орган (працівник), наділений функціями управління, правами для їх реалізації, визначеною
відповідальністю за виконання функцій та використання прав
195. Склад виробничих та управлінських підрозділів підприємства, а також система взаємозв’язків щодо обміну
матеріальними та інформаційними потоками між ними – це
◦ виробнича структура
◦ рівень управління
◦ організаційна структура управління
◦ ланка управління
◦ структура управління
196. Регулювання оплати праці здійснюється щодо
◦ спільних підприємств
◦ підприємств колективної форми власності
◦ підприємств державної форми власності
◦ підприємств усіх форм власності
◦ державних підприємств
197. Галузева угода визначає
◦ розміри доплат працівників галузі
◦ розміри надбавок працівників галузі
◦ міжкваліфікаційні співвідношення розміру тарифних ставок
◦ розмір мінімальної заробітної плати працівників галузі
◦ всі відповіді правильні
198. Наказ є формою впливу... методу
◦ ринкового
◦ соціально-психологічного
◦ стимулюючого
◦ адміністративного
◦ економічного
199. Соціально-психологічні методи управління передбачають
◦ державне регулювання
◦ встановлення економічних нормативів по праці і заробітній платі
◦ ціноутворення
◦ розпорядчий вплив на працівників
◦ вивчення соціальних запитів та інтересів колективу
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200. Прибуток — це
◦ різниця між реалізаційною ціною продукту та інвестиційними витратами
◦ дохід підприємства
◦ економічна категорія, що відображає частину суспільного продукту, створеного робітниками у додатковий
робочий час, і присвоєна власником підприємства
◦ сума коштів, яку можна вилучити у підприємства, не порушивши його спроможності продовжувати
виробництво на незмінному рівні
◦ перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду
201. Перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду характеризує
◦ податок
◦ збиток
◦ прибуток
◦ валовий дохід
◦ виручку від реалізації
202. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці – це
◦ немає правильної відповіді
◦ мінімальна заробітна плата
◦ фонд заробітної плати
◦ преміальний фонд
◦ прожитковий мінімум
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Тема :: Економіка підприємства
203. До складу оборотних активів підприємства входять
◦ запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та ліквідні цінні папери
◦ запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі
◦ виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів
◦ запаси, незавершене будівництво, доходи майбутніх періодів
◦ товари, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, малоцінні та швидкозношувані
предмети
204. Заборгованість покупців або замовників за надані їм товари, роботи, послуги, фінансових і податкових органів та
інших контрагентів – це
◦ дебіторська заборгованість
◦ виробничі запаси
◦ кредиторська заборгованість
◦ ліквідні цінні папери
◦ поточна заборгованість
205. До оборотних активів не відноситься
◦ незавершене виробництво
◦ грошові кошти
◦ дебіторська заборгованість
◦ запаси
◦ ліквідні цінні папери
206. Запаси підприємства – це активи, які
◦ усі відповіді вірні.
◦ утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності
◦ перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва
◦ утримуються для споживання під час виробництва продукції (робіт, послуг)
◦ утримуються з метою управління підприємством
207. Кругообіг елементів оборотних активів включає
◦ усі відповіді вірні
◦ виробничо-матеріальні запаси
◦ готову продукцію
◦ дебіторську заборгованість
◦ гроші
208. Виробнича потужність підприємства – це
◦ максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час у встановленій номенклатурі та
асортименті під час повного завантаження обладнання та виробничих площ
◦ те саме, але за умови використання резервного обладнання
◦ максимальний випуск продукції на вузьких місцях
◦ максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого
прибутку
◦ максимально можливий випуск продукції одиницею устаткування
209. Виробнича потужність підприємства характеризує
◦ максимально можливий обсяг випуску продукції при повному використанні виробничого обладнання
◦ наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів
◦ запланований обсяг виробництва продукції
◦ сумарну потужність всіх видів обладнання
◦ найменший час виробництва одиниці продукції
210. Вкажіть методи прискореної амортизації основних засобів
◦ кумулятивний та прискореного зменшення залишкової вартості
◦ прямолінійний
◦ рівномірного списання
◦ виробничий
◦ податковий
211. Сума амортизаційних відрахувань використовується на
◦ відтворення й удосконалення основних засобів підприємства
◦ науково-технічний розвиток підприємства
◦ покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної плати
◦ придбання та освоєння земельних ділянок
◦ нове будівництво
212. Амортизація — це
◦ поступове перенесення вартості основних засобів на виготовлену продукцію або на витрати підприємства
протягом терміну їх використання
◦ втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП
◦ відсоток річних відрахувань від залишкової вартості
◦ матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них
вимоги
◦ повна втрата вартості основних засобів або їх частини
213. Норма амортизації — це
◦ поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції
◦ відсоток відрахувань від балансової вартості
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214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

◦ втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП
◦ встановлений розмір амортизаційних відрахувань за певний період часу, виражений у відсотках до їх
первісної (переоціненої) вартості
◦ сума коштів щорічного відрахування до амортизаційного фонду
Моральний знос основних засобів — це
◦ знецінення діючих засобів під дією НТП
◦ невідповідність їх необхідним вимогам
◦ поступове перенесення вартості засобів на вартість виготовленої продукції
◦ повна втрата вартості основних засобів або їх частини
◦ непридатність основних засобів до експлуатації в порівнянні з існуючими аналогами
Під фізичним зносом розуміють
◦ поступову втрату основними засобами первісних експлуатаційних якостей, що призводить до зменшення їх
реальної вартості
◦ непридатність основних засобів до експлуатації
◦ невідповідність науково-технічному прогресу
◦ знецінення діючих засобів під дією НТП
◦ втрату основними фондами споживної вартості при їх бездіяльності
Амортизаційна вартість основних засобів — це
◦ різниця між первісною та ліквідаційною вартістю
◦ вартість основних засобів до моменту введення їх в експлуатацію
◦ вартість основних засобів з урахуванням їх зносу
◦ грошове вираження витрат на відтворення основних засобів у сучасних умовах
◦ вартість основних засобів на момент їх ліквідації
Залишкова вартість основних засобів відображає
◦ різницю первісної вартості та рівня зносу
◦ можливу ціну продажу основних засобів
◦ різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних засобів
◦ перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості
◦ вартість засобів підприємства при ліквідації
До нематеріальних активів відносять
◦ права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності
◦ різновид благодійницької діяльності підприємства
◦ створення доброї репутації підприємства
◦ землі, що знаходяться у власності підприємства
◦ засоби, що не використовуються у виробничому процесі
Первісна вартість основних засобів складається з
◦ ціни основних засобів, витрат на транспортування і монтаж
◦ витрат на капітальний ремонт та модернізацію
◦ переоціненої вартості основних засобів
◦ амортизаційних відрахувань
◦ витрат на демонтаж
Нематеріальні активи підприємства – це
◦ немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються
підприємством з метою використання впродовж тривалого періоду для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам
◦ спосіб організації виробничого процесу
◦ результати організації виробничого процесу
◦ частина основних фондів, яка формує її основну складову
◦ немає правильної відповіді
Матеріальні активи, призначені для використання впродовж періоду більше одного року і які не входять до складу
основних засобів характеризують
◦ інші необоротні активи
◦ оборотні засоби
◦ нематеріальні активи
◦ фонди обігу
◦ засоби виробництва
Структура основних засобів — це
◦ співвідношення різних груп основних засобів в загальній їх вартості
◦ їх склад за окремими елементами
◦ склад кожного елемента основних виробничих фондів
◦ співвідношення між вартістю активної і пасивної частин основних засобів у відсотках
◦ кількість елементів, що формують загальну вартість основних засобів
За рахунок яких джерел формуються кошти, які вкладаються в основні засоби
◦ всі відповіді правильні
◦ статутного фонду
◦ прибутку
◦ амортизаційних відрахувань
◦ банківських кредитів
До пасивної частини основних засобів відносяться
◦ будівлі, споруди, передавальні пристрої
◦ машини, споруди
◦ транспортні засоби, збутова мережа
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◦ устаткування, силові і робочі машини
◦ вимірювальні прилади і техніка
До активної частини основних засобів відносяться
◦ машини, устаткування, передавальні пристрої
◦ будівлі, споруди, інвентар
◦ будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція
◦ незавершене виробництво, машини, транспортні засоби
◦ земельні ділянки, машини та обладнання
Ознака, що характерна для поділу основних засобів підприємства на активну і пасивну частину
◦ роль в процесі створення продукції
◦ рівень дохідності
◦ цільове призначення
◦ паспортна продуктивність
◦ рівень зносу
Угода між працівником і власником підприємства, керівником установи, організації, або уповноваженим ним
органом – це
◦ індивідуальний трудовий договір
◦ генеральна угода
◦ галузева угода
◦ колективний договір
◦ регіональна угода
До виплат, що не включають в розрахунок середньої заробітної плати відносять:
◦ всі відповіді правильні
◦ компенсації виплат на відрядження і переведення
◦ премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції
◦ пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати.
◦ грошові й речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо
Обчислення середньо заробітної плати проводиться в такому випадку
◦ всі відповіді правильні
◦ надання працівникам творчої відпустки
◦ виплати вихідної допомоги
◦ вимушеного прогулу
◦ залучення працівників до виконання військових обов’язків
До систем оплати праці за змішаною формою відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ безтарифна система оплати праці
◦ контрактна система оплати праці
◦ комісійна система оплати праці
◦ система участі у прибутках
Преміювання робітників основного виробництва здійснюється за показниками
◦ всі відповіді правильні
◦ ріст продуктивності праці
◦ економія матеріальних ресурсів
◦ поліпшення якості та освоєння нової технології
◦ ліквідація втрат робочого часу
Доплати за керівництво бригадою залежать від
◦ чисельності робітників в бригаді
◦ кількості відпрацьованого часу
◦ стажу роботи
◦ обсягу виконаних робіт
◦ інтенсивності праці робітників
До основних видів надбавок до заробітної плати не відносять
◦ за роботу у наднормативний час
◦ за високу професійну майстерність
◦ за класність водіям
◦ за високі досягнення у праці
◦ за виконання особливо важливої роботи на певний термін
Вкажіть основні види доплат до заробітної плати
◦ всі відповіді правильні
◦ за роботу у наднормативний час
◦ за суміщення професій
◦ за інтенсивність праці
◦ за роботу у нічний час
Заробітна плата робітника-погодинника залежить від
◦ годинної тарифної ставки, відпрацьованого часу, якості продукції
◦ розцінки
◦ кількості виготовлених деталей
◦ відпрацьованого часу, якості продукції
◦ розцінки й кількості виготовленої продукції
Заробітна плата робітника-відрядника залежить від
◦ розцінки й кількості виготовленої продукції
◦ годинної тарифної ставки
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◦ відпрацьованого часу
◦ якості продукції
◦ розміру премій
Вкажіть основні системи заробітної плати при погодинній формі
◦ пряма погодинна та погодинно-преміальна
◦ бригадна й акордна
◦ колективні
◦ відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна
◦ всі відповіді правильні
Вкажіть основні системи заробітної плати при відрядній формі
◦ всі відповіді правильні.
◦ пряма відрядна
◦ відрядно-прогресивна
◦ відрядно-преміальна
◦ відрядно-посередня
Перелік назв посад працівників і розмірів їх місячних окладів, які застосовуються для оплати праці керівників,
спеціалістів, службовців, а також робітників деяких професій – це
◦ схеми посадових окладів
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник
◦ вимоги до знань і вмінь робітників
◦ тарифна система
◦ організаційна структура управління
У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено
◦ вимоги до знань і вмінь робітників
◦ характеристику робіт для кожного розряду
◦ тарифні коефіцієнти
◦ тарифні ставки
◦ форми і системи заробітної плати
Виділіть елементи тарифної сітки
◦ розряди і відповідні коефіцієнти
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник
◦ галузеві й районні коефіцієнти
◦ годинна тарифна ставка і розряду
◦ всі відповіді правильні
Тарифна сітка визначає
◦ розряд робітників та тарифні коефіцієнти
◦ умови преміювання
◦ тарифну ставку
◦ вимоги до кожного розряду
◦ годинні тарифні ставки
Вкажіть основні форми заробітної плати
◦ відрядна і погодинна
◦ відрядна
◦ відрядно-прогресивна
◦ погодинно-преміальна
◦ погодинна
Тарифна система включає
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифну сітку та ставки, схеми посадових окладів
◦ галузевий, районний коефіцієнти
◦ норми виробітку
◦ розцінки
◦ форми і системи заробітної плати
Розмір преміальних доплат визначається у відсотках від
◦ тарифної заробітної плати
◦ додаткової заробітної плати
◦ сум основної та додаткової заробітної плати
◦ виробничих витрат
◦ адміністративних витрат
Повна трудомісткість включає
◦ виробничу трудомісткість та витрати праці управлінського персоналу та службовців
◦ вартість матеріалів, що приходиться на одного робітника
◦ витрати праці основних та допоміжних робітників
◦ технологічну та виробничу трудомісткість
◦ витрати праці робітників відрядників та погодинників
Незавершене виробництво – це
◦ незакінчена продукція, що підлягає подальшій переробці або завершенню виробництва
◦ незакінчена обробкою продукція на складі
◦ вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху
◦ незакінчена продукція, що знаходиться на робочому місці
◦ продукція, обробка якої завершено, але не пройшло випробування
Основними функціями оборотних активів є
◦ грошове забезпечення безперервності процесу виробництва та платіжно-розрахункове призначення
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◦ прямий вплив на зміну форми і властивостей предметів праці
◦ покриття зносу основних засобів
◦ фінансування витрат на оплату праці
◦ немає правильної відповіді
За місцем і роллю в процесі виробництва оборотні активи поділяються на
◦ усі відповіді вірні
◦ вкладені у виробничі запаси
◦ вкладені у незавершене виробництво
◦ вкладені в готову продукцію
◦ грошові кошти і ліквідні цінні папери
За джерелами формування оборотні активи поділяються на
◦ власні, прирівняні до власних, позичені
◦ нормовані і ненормовані
◦ власні та позикові
◦ мобільні та немобільні
◦ основні та допоміжні
Кошти що утворюються за рахунок кредитів відносяться до
◦ позичених
◦ прирівнених до власних
◦ ненормованих
◦ нормованих
◦ власних
Мінімально необхідна кількість днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування підприємства –
це
◦ норма запасу оборотних активів
◦ страховий запас
◦ технологічний запас
◦ підготовчий запас
◦ запас поточного поповнення
Не нормується такий елемент оборотних активів
◦ грошові кошти на розрахунковому рахунку
◦ залишки готової продукції на складі
◦ виробничі запаси
◦ незавершене виробництво
◦ немає правильної відповіді
Страховий (резервний) запас визначається як
◦ добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання
◦ половина середнього інтервалу між поставками
◦ період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставку матеріалів від їх виробника до
споживача
◦ період, необхідний для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних
ресурсів
◦ множення денної потреби у певному видові запасів на норму запасів у днях
Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між поставками
◦ поточного запасу
◦ транспортного запасу
◦ підготовчого запасу
◦ резервного запасу
◦ технологічного запасу
Норматив оборотних активів у незавершеному виробництві визначається з урахуванням
◦ середньоденного обсягу випуску продукції за виробничою собівартістю
◦ середньоденного обсягу реалізації продукції
◦ річного випуску продукції за оптовими цінами виробника
◦ середньоденного обсягу відповідно до страхового запасу
◦ немає правильної відповіді
Норма запасу готової продукції на складі визначається
◦ кількістю днів, яка необхідна для підготовки продукції до реалізації
◦ періодом постачання матеріальних ресурсів в днях
◦ виходячи з поточних витрат на виготовлення готової продукції
◦ кількістю днів перебування вантажу в дорозі
◦ розміром договірних зобов’язань зі споживачами
Метою нормування оборотних активів є
◦ визначення раціонально розміру оборотних активів, що відволікаються на певний період у сферу
виробництва та сферу обігу
◦ визначення страхових запасів
◦ розрахунок розміру коштів, що вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей
◦ розрахунок коштів, що необхідні для оновлення основних засобів підприємства
◦ усі відповіді вірні
За призначенням і характером продукції, що виготовляється виробничі процеси поділяють на
◦ основні, допоміжні і обслуговуючі
◦ основні і допоміжні
◦ допоміжні і обслуговуючі
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◦ основні і обслуговуючі
◦ основні і доповнюючі
Основний виробничий процес - це
◦ процес перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію
◦ операції з постачання сировини і матеріалів
◦ операції пов'язані з реалізацією продукції
◦ виконання ремонтних робіт
◦ процес управління виробничою діяльністю підприємства
За періодом дії виробничі процеси поділяють на
◦ безперервні, дискретні
◦ основні, допоміжні
◦ відкриті, апаратні
◦ масові, серійні, одиничні
◦ немає правильної відповіді
За дією на предмет праці виробничі процеси поділяють на
◦ трудові, технологічні, природні
◦ ручні, механізовані
◦ основні, допоміжні, обслуговуючі
◦ безперервні, дискретні
◦ масові, серійні, одиничні
До принципів організації виробничих процесів не належить
◦ доступність
◦ спеціалізація
◦ пропорційність
◦ безперервність
◦ ритмічність
Календарний період часу, протягом якого виконується виробничий процес – це
◦ виробничий цикл
◦ виробничий процес
◦ час роботи
◦ час перерв
◦ такт потокової лінії
До методів організації виробництва відносять
◦ непотоковий, потоковий
◦ масовий, серійний
◦ пропорційний, непропорційний
◦ партійний, непартійний
◦ одиничний, масовий
Метод організації виробництва, оснований на ритмічному повторенні погоджених в часі і просторі виробничих
процесів – це
◦ потоковий
◦ одиничний
◦ партійний
◦ непотоковий
◦ немає правильної відповіді
Основним елементом потокового виробництва є
◦ потокова лінія
◦ робоче місце
◦ ритм виробництва
◦ конвеєр
◦ спеціалізація
Умовно-натуральні показники виробничої програми відносяться до
◦ кількісних
◦ натуральних
◦ трудових
◦ вартісних
◦ якісних
До вартісних показників виробничої програми підприємства не належить
◦ номенклатура та асортимент
◦ товарна продукція
◦ валова продукція
◦ реалізована продукція
◦ чиста та умовно-чиста продукція
До трудових вимірників виробничої програми підприємства не належать
◦ тонни
◦ нормо-години
◦ людино-години
◦ станко-години
◦ немає правильної відповіді
Товарна та чиста продукція є показниками
◦ вартісними
◦ натуральними
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◦ якісними
◦ кількісними
◦ немає правильної відповіді
Валовий оборот підприємства характеризує
◦ загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства незалежно від призначення
◦ обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства
◦ загальний обсяг товарної продукції
◦ обсяг товарної продукції на кінець періоду
◦ різницю валової продукції на початок та кінець періоду
Чиста продукція — це
◦ новостворена підприємством вартість
◦ продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства
◦ продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами
◦ продукція, що виготовлена понад державне замовлення
◦ товарна продукція без врахування матеріальних витрат
До складу чистої продукції не входить
◦ усе перелічене
◦ вартість сировини
◦ вартість матеріалів
◦ вартість електроенергії
◦ сума амортизаційних відрахувань
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує
◦ реалізовану продукцію
◦ чисту продукцію
◦ товарну продукцію
◦ валову продукцію
◦ спожиту продукцію
Реалізована продукція не включає
◦ зміну обсягу незавершеного виробництва
◦ товарну продукцію
◦ зміну залишків готової продукції на складі
◦ зміну обсягу відвантаженої неоплаченої продукції
◦ немає правильної відповіді
Якість продукції — це
◦ її здатність задовольняти певні потреби споживачів у відповідності до призначення
◦ кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення конкретного попиту у ній
◦ сукупність властивостей виробу, які визначають його термін експлуатації
◦ відповідність її стандартам
◦ дотримання технології виробництва
Назвіть засоби управління якістю продукції
◦ всі відповіді правильні
◦ сертифікація
◦ стандартизація
◦ внутрішньовиробничий технічний контроль
◦ державний нагляд за якістю
Сертифікація продукції — це
◦ процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга
відповідають встановленим вимогам
◦ створення системи єдиних правил, норм та вимог до продукції (послуги, процесу)
◦ процес випробувань продукції з метою підтвердження її конкурентоспроможності
◦ діяльність з метою досягнення оптимального рівня впорядкування в певній галузі
◦ всі відповіді правильні
Конкурентоспроможність — це
◦ здатність виробляти продукцію, що має переваги у порівнянні з аналогічним товаром при вирішенні
потенційним покупцем його проблем
◦ здатність впливати на ринкову ситуацію через монополізм
◦ здатність виробляти продукцію, що має високу якість
◦ здатність виробляти нову продукцію
◦ немає правильної відповіді
До прямих витрат не відноситься
◦ витрати на утримування і експлуатацію устаткування
◦ матеріальні витрати
◦ витрати на оплату праці
◦ відрахування на соціальне страхування
◦ втрати від браку
Витрати, що належать до постійних
◦ обслуговування кредитів
◦ витрати на оплату праці
◦ транспортні витрати
◦ матеріальні витрати
◦ жодні з наведених
Витрати, що змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації, називаються
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284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

◦ регресивними
◦ прогресивними
◦ пропорційними
◦ продуктивними
◦ постійними
Витрати операційної діяльності включають
◦ всі відповіді правильні
◦ собівартість реалізованої продукції
◦ адміністративні витрати
◦ витрати на збут
◦ інші операційні витрати
До витрат на фінансові операції не відносять
◦ уцінку необоротних активів
◦ відсотки за позиками
◦ відсотки за випущеними облігаціями
◦ амортизацію дисконту за випущеними облігаціями
◦ витрати на фінансовий лізинг
До витрат на збут включається
◦ витрати на передпродажну підготовку, сертифікацію, витрати на утримання основних засобів, що
обслуговують процес збуту
◦ вартість сировини і матеріалів, витрати на дослідження та впровадження у виробництво нової продукції
◦ амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів
◦ заробітна плата адміністративного персоналу
◦ витрати на організацію післяпродажного обслуговування
Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами витрат є основою для
◦ розрахунку собівартості конкретного виду продукції
◦ упорядкування кошторису витрат на виробництво
◦ обчислення витрат на матеріали
◦ визначення витрат на заробітну плату
◦ встановлення ціни виробу
До групування витрат за економічними елементами не відносяться витрати на
◦ витрати на підготовку та освоєння виробництва
◦ паливо та енергію на технологічні цілі
◦ основну заробітну плату виробничих робітників
◦ амортизацію основних фондів
◦ додаткову заробітну плату виробничих робітників
Метою групування витрат за калькуляційними статтями є
◦ визначення собівартості одиниці виробу
◦ визначення потреби в поточних витратах
◦ визначення структури собівартості виробленої продукції
◦ визначення пайової участі у витратах на виробництво одиниці продукції
◦ розробка плану зниження собівартості
Продукція (робота, послуга), собівартість якої обчислюється - це
◦ об’єкт калькулювання
◦ калькуляційна одиниця
◦ стаття калькуляції
◦ методи калькулювання
◦ немає правильної відповіді
За видами діяльності витрати поділяються на
◦ витрати звичайної діяльності та надзвичайні витрати
◦ витрати операційної діяльності та витрати на фінансові операції
◦ витрати операційної діяльності ті іншої звичайної діяльності
◦ витрати на збут, адміністративні витрати
◦ виробничі та невиробничі витрати
До адміністративних витрат не відносять
◦ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
◦ загальні корпоративні витрати
◦ витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством
◦ витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання, винагороди за
професійні послуги
◦ витрати на зв'язок
За відношенням до виду активів, які формуються, витрати поділяються на
◦ довгострокові, поточні, майбутніх періодів
◦ прості та комплексні
◦ виробничі та невиробничі
◦ основні та накладні
◦ економічні елементи та калькуляційні статті
Витрати, що складаються з кількох економічних елементів називаються
◦ комплексні
◦ виробничі
◦ прості
◦ невиробничі
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◦ накладні
295. Виробнича собівартість продукції включає
◦ прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, розподілені
загальновиробничі витрати
◦ всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію
◦ прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці
◦ загальновиробничі витрати та витрати на збут
◦ прямі матеріальні витрати та витрати на організацію виробничого процесу
296. Елементи, що не входять до виробничої собівартості
◦ витрати на збут
◦ сировина й основні матеріали
◦ заробітна плата основних виробничих робітників
◦ амортизаційні відрахування
◦ плата за оренду земельних і майнових паїв
297. Загальновиробничі витрати - це
◦ витрати пов’язані з організацією виробництва у цехах і дільницях
◦ усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані
◦ грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні
відрахування
◦ витрат на виробництво продукції
◦ немає правильної відповіді
298. Виробнича собівартість продукції включає усі витрати
◦ підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію
◦ одного виробничого підрозділу на виробництво продукції
◦ підприємства на виробництво продукції
◦ підприємства на виробництво продукції без витрат на їх реалізацію
◦ усі відповіді неправильні
299. До загальновиробничих витрат не включаються
◦ витрати на дослідження і розробки
◦ витрати на управління виробництвом
◦ амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення
◦ витрати на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення
◦ витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих
приміщень
300. Витрати на обслуговування та управління виробництвом, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу
діяльності, називаються
◦ змінні загальновиробничі витрати
◦ постійні загальновиробничі витати
◦ нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
◦ загальна сума розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат
◦ немає правильної відповіді
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