Тест ::: ФЕУ_076_Маг_2020
Розробники:

Тема :: Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.
Економічна безпека підприємства
1. До доходів від іншої звичайної діяльності відносять
◦ дохід від реалізації фінансових інвестицій
◦ дохід від реалізації продукції
◦ дохід від участі в капіталі
◦ дохід від реалізації інших оборотних активів
◦ відшкодування раніше списаних активів
2. Валовий прибуток (збиток) — це
◦ виручка від реалізації за мінусом адміністративних витрат
◦ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
◦ сума доданої вартості
◦ дохід від підприємницької діяльності
◦ прибуток від діяльності підсобних господарств
3. Прибуток від операційної діяльності — це
◦ чистий прибуток підприємства
◦ виручка від реалізації продукції
◦ грошове вираження вартості товару
◦ різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та собівартістю
◦ сума валового прибутку та інших операційних доходів без адміністративних витрат, витрат на збут, інших
операційних витрат
4. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину
◦ алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток
◦ податку на прибуток
◦ собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
◦ витрат на виконання позареалізаційних операцій
◦ процентів за довгострокові кредити
5. Дохід, який отримує підприємство від реалізації основних засобів, є доходом від
◦ фінансових операцій
◦ інших операцій
◦ позареалізаційних операцій
◦ іншої звичайної діяльності
◦ реалізації продукції, робіт, послуг
6. До доходів від фінансових операцій підприємства відносяться доходи від
◦ участі в капіталі
◦ реалізації нематеріальних активів
◦ реалізації готової продукції
◦ безкоштовно отриманих активів
◦ усі відповіді правильні
7. Назвіть чинники, які впливають на величину виручки від реалізації продукції
◦ обсяг виробництва
◦ амортизація основних засобів
◦ вартість майна підприємства
◦ чисельність працюючих
◦ орендна плата
8. До завдань фінансової діяльності підприємств не відносять
◦ забезпечення своєчасності розрахунків
◦ пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності
◦ регулювання грошових потоків
◦ вибір оптимальних джерел фінансування
◦ придбання та реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів
9. Фінансова діяльність підприємства – це
◦ отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів
◦ фінансування інвестиційних проектів з метою отримання прибутку чи соціального ефекту
◦ діяльність, що веде до зміни величини статутного капіталу
◦ одержання довгострокових позичок
◦ діяльність, що веде до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства
10. Метою реструктуризації є
◦ проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності
◦ модернізація та оновлення основних засобів
◦ проведення ліквідаційної процедури
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◦ припинення діяльності підприємства, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів
щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна
◦ створення повноцінних суб’єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати в умовах
переходу до ринкової економіки і виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам
товарних ринків
Консорціум – це
◦ форма об’єднання, за якої всі підприємства втрачають свою комерційну та виробничу самостійність,
підпорядковуються єдиному органу управління
◦ договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з
делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з 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 з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права
втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників
◦ тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської
мети
Найпростішою формою об’єднання підприємств є
◦ холдинг
◦ консорціум
◦ корпорація
◦ концерн
◦ асоціація
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
◦ асоціація
◦ трест
◦ холдинг
◦ консорціум
◦ корпорація
Силова складова економічної безпеки підприємства передбачає
◦ ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства
◦ ефективне управління персоналом
◦ дотримання чинного законодавства
◦ досягнення найефективнішого використання корпоративних ресурсів
◦ забезпечення фізичної безпеки працівників фірми і збереження її майна
До об'єктів захисту від потенційних загроз і протиправних посягань не відносять
◦ засоби та системи комп’ютеризації діяльності підприємства, організації
◦ технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та інформаційних ресурсів
◦ інформаційні ресурси з обмеженим доступом
◦ персонал, який володіє інформацією, що становить комерційну таємницю підприємства
◦ конкурентів та потенційних учасників ринку
Діагностика економічної безпеки підприємства включає
◦ опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів на економічну безпеку і
запобігання можливій появі нових
◦ виявлення неусунених та очікуваних негативних впливів на рівень економічної безпеки, а також тих, що
можуть з’явитися в майбутньому
◦ фіксацію вжитих превентивних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними
складовими економічної безпеки
◦ визначення структури негативних впливів за функціональними складовими економічної безпеки
◦ всі відповіді правильні
До показників оцінки ефективності заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства не відносять
◦ ефективність здійсненого заходу
◦ розмір заподіяної шкоди
◦ розмір відверненої шкоди
◦ витрати на здійснення заходу
◦ фінансовий ризик
За способом встановлення і фіксації розрізняють ціну
◦ ковзаючу
◦ рухому і ковзаючу
◦ тверду і рухому
◦ тимчасову і тверду
◦ тверду, рухому і ковзаючу
Держава купує продукцію у сільськогосподарських виробників за такими цінами
◦ фіксованими
◦ роздрібними
◦ гуртовими
◦ виробничими
◦ закупівельними
До основних функціональних складових економічної безпеки не відносять
◦ фінансову складову
◦ інтелектуальну складову
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◦ інформаційну складову
◦ екологічну складову
◦ теоретичну складову
До основних функціональних цілей економічної безпеки підприємства не відносять
◦ забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, комерційних інтересів
◦ мінімізацію руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан довкілля
◦ якісну правову захищеність усіх аспектів діяльності підприємства
◦ забезпечення високої фінансової ефективності, стійкості та незалежності підприємства
◦ проведення комплексного фінансового аналізу підприємства
Холдинг – специфічна організаційна форма об’єднання підприємницьких структур, характерними ознаками якого є
◦ створення за рішенням Кабінету Міністрів України
◦ тимчасове об’єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї
◦ безпосереднє ведення виробничо-господарської діяльності
◦ спрямування фінансових коштів на придбання контрольного пакета акцій інших суб’єктів підприємництва
◦ володіння, користування, а також розпорядження корпоративними пакетами акцій
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
◦ холдинг
◦ концерн
◦ консорціум
◦ асоціація
◦ промислово-фінансова група
Співвідношення обсягу виробництва продукції та сукупних витрат на її виробництво — це
◦ всі відповіді правильні
◦ ефективність підприємства
◦ ефективність діяльності
◦ ефективність використання окремих видів ресурсів
◦ ефективність виробництва продукції
До показників ефективності використання оборотних активів не відносять
◦ матеріаломісткість продукції
◦ тривалість одного обороту
◦ коефіцієнт завантаження
◦ коефіцієнт оборотності оборотних активів
◦ коефіцієнт екстенсивного використання обладнання
Дохід підприємства є
◦ збільшенням економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань
◦ показником, який характеризує основний результаті діяльності підприємства
◦ показником, який визначає мету підприємницької діяльності
◦ всі відповіді правильні
◦ одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан
За повнотою та місцем відображення доходи підприємства класифікуються на
◦ зовнішні та внутрішні доходи
◦ всі відповіді правильні
◦ доходи від інвестиційної та інноваційної діяльності
◦ доходи від операційної та фінансової діяльності
◦ бухгалтерські та приховані доходи
Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує
◦ дохід, що отримується за сприятливих умов функціонування
◦ розмір монопольного доходу
◦ ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства
◦ суму грошових потоків від усіх видів діяльності
◦ частину виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією
продукції та іншими видами діяльності
Реструктуризація підприємства – це
◦ немає правильної відповіді
◦ визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та
задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури
◦ система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів,
спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і
конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді
◦ повна або часткова зміну власника статутного фонду юридичної особи, а також зміну організаційно-правової
форми здійснення бізнесу
◦ здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих
на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що
сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства
Стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якими гарантується найбільш ефективне їхнє
використання для стабільного функціонування, динамічного розвитку та запобігання внутрішнім і зовнішнім
негативним впливам – це
◦ санація
◦ фінансове оздоровлення
◦ банкрутство
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◦ економічна безпека
◦ реструктуризація підприємства
Рентабельність необоротних активів характеризує ефективність використання
◦ активів підприємства, створених за рахунок власних коштів
◦ нематеріальних активів
◦ оборотних активів
◦ основних засобів підприємства
◦ необоротних активів підприємства
Рентабельність власного капіталу — це відношення
◦ прибутку від надзвичайної діяльності до власного капіталу
◦ валового прибутку до власного капіталу
◦ власного капіталу прибутку до чистого прибутку
◦ прибутку від реалізації продукції до власного капіталу
◦ чистого прибутку до вартості власного капіталу
Комплексна оцінка кінцевих результатів використання основних засобів й нематеріальних активів, оборотних
активів, трудових і фінансових ресурсів за певний період часу — це
◦ визначення собівартості
◦ ліквідність підприємства
◦ прибутковість
◦ рентабельність підприємства
◦ ефективність підприємства
Ефективність — це
◦ всі відповіді правильні
◦ співвідношення сукупних витрат і результатів
◦ досягнення високих результатів
◦ співвідношення витрат та ефекту підприємства
◦ співвідношення результатів і сукупних витрат (ресурсів)
За метою визначення виділяють ефективність
◦ окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції
◦ на рівні підприємства
◦ на рівні галузі, на рівні народного господарства
◦ абсолютну, порівняльну
◦ економічну, соціальну
За рівнем об’єкта господарювання виділяють ефективність
◦ немає правильної відповіді
◦ економічну, соціальну
◦ абсолютну, порівняльну
◦ первісну, мультиплікаційну, синергічну
◦ на рівні підприємства, на рівні галузі, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції
Інші операційні доходи не включають
◦ доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності
◦ доходи від операційної оренди активів
◦ доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та
інших санкцій за порушення господарських договорів
◦ доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо
◦ доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)
За характером отримання розрізняють доходи
◦ бухгалтерські та приховані
◦ валові та чисті
◦ немає правильної відповіді
◦ від звичайної та надзвичайної діяльності
◦ від виробничої та невиробничої діяльності
Чистий прибуток — це
◦ немає правильної відповіді
◦ валовий прибуток підприємства без ПДВ та акцизу
◦ валовий прибуток за мінусом податків
◦ загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої і невиробничої діяльності
◦ фінансовий результат від звичайної діяльності скоригований на доходи та витрати від надзвичайної
діяльності
Прибуток після оподаткування не може бути використаним на
◦ виплату дивідендів за цінними паперами
◦ стимулювання праці робітників підприємства
◦ розвиток підприємства
◦ інвестиції підприємства
◦ оплату поточних витрат підприємства
Рентабельність — це
◦ відношення витрат до прибутку
◦ чистий прибуток підприємства
◦ дохід підприємства
◦ абсолютний показник ефективної діяльності підприємства
◦ відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність роботи підприємства
Показники рентабельності визначають як
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відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції
різницю між виручкою та прямими витратами
суму всіх доходів підприємства
частину виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність
підприємства
◦ відношення різноманітних видів прибутків до витрат на їх отримання
Розрізняють такі види рентабельності
◦ рентабельність власного (акціонерного) капіталу
◦ рентабельність продажів
◦ рентабельність продукції
◦ всі відповіді правильні
◦ загальна рентабельність
Загальна рентабельність підприємства — це
◦ відношення прибутку до середньорічної вартості основних засобів
◦ прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції
◦ відношення валового (чистого) прибутку до сумарної величини активів підприємства
◦ одержуваний підприємством прибуток
◦ відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу
Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення
◦ прибутку від звичайної діяльності до середньорічної вартості основних засобів підприємства
◦ собівартості до виручки від реалізації
◦ прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації
◦ прибутку від звичайної діяльності до вартості активів підприємства
◦ прибутку в ціні продукції та собівартості одиниці продукції
Рентабельність продукції визначається як співвідношення
◦ прибутку від звичайної діяльності та вартості активів підприємства
◦ прибутку від звичайної діяльності та вартості власного капіталу
◦ прибутку від операційної діяльності та валових витрат підприємства
◦ прибутку від звичайної діяльності та обсягу реалізації продукції
◦ прибутку від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції
До внутрішніх джерел фінансування підприємства належать
◦ внески засновників та учасників
◦ банківські кредити
◦ комерційні кредити
◦ кредиторська заборгованість
◦ реструктуризація активів
Загальна сума доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній
формах як на території України, так і за її межами, за певний проміжок часу – це
◦ валовий дохід
◦ дохід від участі в капіталі
◦ надзвичайний дохід
◦ інші фінансові доходи
◦ інші доходи від звичайної діяльності
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – це
◦ усі відповіді правильні
◦ дохід від реалізації виготовленої підприємством продукції
◦ дохід від оренди основних засобів та інших необоротних активів
◦ різниця між доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та обов'язковими платежами, що
входять до ціни товару
◦ виручка отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг невиробничого характеру
Доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства – це
◦ інші доходи від звичайної діяльності
◦ надзвичайні доходи
◦ інші фінансові доходи
◦ інші операційні доходи
◦ доходи від участі в капіталі
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Тема :: Персонал підприємства, його продуктивність праці. Оплата
праці на підприємстві
51. До виплат, що не включають в розрахунок середньої заробітної плати відносять
◦ грошові й речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо
◦ пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати
◦ премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції
◦ компенсації виплат на відрядження і переведення
◦ всі відповіді правильні
52. Угода між працівником і власником підприємства, керівником установи, організації, або уповноваженим ним
органом – це
◦ регіональна угода
◦ генеральна угода
◦ галузева угода
◦ колективний договір
◦ індивідуальний трудовий договір
53. Преміювання робітників основного виробництва здійснюється за показниками
◦ ліквідація втрат робочого часу
◦ поліпшення якості та освоєння нової технології
◦ економія матеріальних ресурсів
◦ всі відповіді правильні
◦ ріст продуктивності праці
54. Регулювання оплати праці здійснюється щодо
◦ спільних підприємств
◦ підприємств державної форми власності
◦ підприємств колективної форми власності
◦ приватних підприємств
◦ підприємств усіх форм власності
55. До систем оплати праці за змішаною формою відносять
◦ система участі у прибутках
◦ комісійна система оплати праці
◦ контрактна система оплати праці
◦ безтарифна система оплати праці
◦ всі відповіді правильні
56. Заробітна плата робітника-відрядника залежить від
◦ розміру премій
◦ якості продукції
◦ відпрацьованого часу
◦ годинної тарифної ставки
◦ розцінки й кількості виготовленої продукції
57. Заробітна плата робітника-погодинника залежить від
◦ розцінки й кількості виготовленої продукції
◦ відпрацьованого часу, якості продукції
◦ кількості виготовлених деталей
◦ розцінки
◦ годинної тарифної ставки, відпрацьованого часу, якості продукції
58. Вкажіть основні види доплат до заробітної плати
◦ за роботу у нічний час
◦ за інтенсивність праці
◦ за роботу у наднормативний час
◦ за суміщення професій
◦ всі відповіді правильні
59. До основних видів надбавок до заробітної плати не відносять
◦ за виконання особливо важливої роботи на певний термін
◦ за високі досягнення у праці
◦ за класність водіям
◦ за роботу у наднормативний час
◦ за високу професійну майстерність
60. Доплати за керівництво бригадою залежать від
◦ стажу роботи
◦ обсягу виконаних робіт
◦ інтенсивності праці робітників
◦ кількості відпрацьованого часу
◦ чисельності робітників в бригаді
61. Галузева угода визначає
◦ розміри доплат працівників галузі
◦ розміри надбавок працівників галузі
◦ розмір мінімальної заробітної плати працівників галузі
◦ міжкваліфікаційні співвідношення розміру тарифних ставок
◦ всі відповіді правильні
62. Обчислення середньої заробітної плати проводиться в такому випадку
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◦ залучення працівників до виконання військових обов’язків
◦ вимушеного прогулу
◦ виплати вихідної допомоги
◦ надання працівникам творчої відпустки
◦ всі відповіді правильні
Тарифна сітка визначає
◦ годинні тарифні ставки
◦ вимоги до кожного розряду
◦ тарифну ставку
◦ розряд робітників та тарифні коефіцієнти
◦ умови преміювання
Виділіть елементи тарифної сітки
◦ всі відповіді правильні
◦ галузеві й районні коефіцієнти
◦ годинна тарифна ставка і розряду
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник
◦ розряди і відповідні коефіцієнти
У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено
◦ форми і системи заробітної плати
◦ тарифні ставки
◦ тарифні коефіцієнти
◦ характеристику робіт для кожного розряду
◦ вимоги до знань і вмінь робітників
Перелік назв посад працівників і розмірів їх місячних окладів, які застосовуються для оплати праці керівників,
спеціалістів, службовців, а також робітників деяких професій – це
◦ тарифна система
◦ організаційна структура управління
◦ вимоги до знань і вмінь робітників
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник
◦ схеми посадових окладів
Вкажіть основні системи заробітної плати при відрядній формі
◦ відрядно-преміальна
◦ відрядно-посередня
◦ відрядно-прогресивна
◦ пряма відрядна
◦ всі відповіді правильні
Вкажіть основні системи заробітної плати при погодинній формі
◦ всі відповіді правильні
◦ відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна
◦ колективні
◦ бригадна й акордна
◦ пряма погодинна та погодинно-преміальна
Розмір преміальних доплат визначається у відсотках від
◦ виробничих витрат
◦ адміністративних витрат
◦ сум основної та додаткової заробітної плати
◦ додаткової заробітної плати
◦ тарифної заробітної плати
Вкажіть основні форми заробітної плати
◦ погодинно-преміальна
◦ погодинна
◦ відрядна
◦ відрядно-прогресивна
◦ відрядна і погодинна
Тарифна система включає
◦ розцінки
◦ форми і системи заробітної плати
◦ норми виробітку
◦ галузевий, районний коефіцієнти
◦ тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифну сітку та ставки, схеми посадових окладів
Розрахувати місячну заробітну плату робочого IV розряду, праця якого оплачується за погодинно-преміальною
системою, якщо відомо, що за місяць робітник відпрацював 21 день. За високу якість виконаної роботи йому
повинна бути виплачена премія в розмірі 30%. Годинна тарифна ставка I розряду становить 3,2 грн. Тарифний
коефіцієнт IV розряду – 1,54. Тривалість робочої зміни – 8 год.
◦ немає правильної відповіді
◦ 248,37 грн.
◦ 1191,18 грн.
◦ 1262,23 грн.
◦ 1076,28 грн.
Розрахувати місячну заробітну плату робочого IV розряду, праця якого оплачується за погодинно-преміальною
системою, якщо відомо, що за місяць робітник відпрацював 21 день. За високу якість виконаної роботи йому
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повинна бути виплачена премія в розмірі 20%. Годинна тарифна ставка I розряду становить 11 грн. Тарифний
коефіцієнт IV розряду – 1,54. Тривалість робочої зміни – 8 год.
◦ немає правильної відповіді
◦ 569,2 грн
◦ 1191,18 грн
◦ 1262,23 грн
◦ 3415,10 грн
Яку систему оплати праці доцільно використовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організовано
нормування праці і можливий облік виробітку і понад встановленої норми
◦ погодинно-преміальну
◦ непряму відрядну
◦ пряму відрядну
◦ просту погодинну
◦ відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну
При якій системі оплати праці виробіток робітника в межах норми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а
додатковий виробіток - по підвищених відрядних розцінках
◦ прямій відрядній
◦ простій погодинній
◦ акордній
◦ погодинно-преміальній
◦ відрядно-прогресивній
Встановлення розцінки за весь обсяг робіт із встановленням терміну його виконання передбачається
◦ прямою відрядною
◦ погодинно-преміальною
◦ відрядно-прогресивною системою
◦ відрядно-преміальною системою
◦ акордною системою
При непрямій системі заробітна плата допоміжних робітників залежить від
◦ денної тарифної ставки
◦ відпрацьованого часу та коефіцієнта виконання норм
◦ обсягу виготовленої продукції
◦ розміру заробітної плати основних і допоміжних робітників
◦ годинної тарифної ставки, кількості відпрацьованого часу та виконання норм основними робітниками
Заробітна плата при безтарифній системі залежить від
◦ місячної посадової ставки
◦ тарифного коефіцієнта за розрядом, годинної тарифної ставки
◦ розряду робітника
◦ фактично відпрацьованого часу, годинної тарифної ставки, кваліфікаційного рівня робітника
◦ кваліфікаційного рівня робітника, коефіцієнта трудової участі, фактично відпрацьованого часу
Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається
нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх
обов’язків
◦ акордну
◦ відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну
◦ пряму відрядну
◦ просту погодинну
◦ погодинно-преміальну
До відносних показників руху персоналу відносять
◦ середній стаж роботи
◦ коефіцієнт стабільності
◦ інтенсивність обороту із звільнення
◦ інтенсивність обороту з прийняття
◦ всі відповіді правильні
Яка із основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою
◦ відрядна
◦ погодинна
◦ комісійна
◦ змішана
◦ відрядна чи погодинно-преміальна залежно від умов виробництва
Розподіл заробітної плати та стимулювання при бригадній формі організації праці здійснюється на основі
◦ коефіцієнта виконання норм
◦ відпрацьованого часу, якості продукції
◦ обсягу виготовленої продукції
◦ кількості відпрацьованих годин
◦ кількості відпрацьованих годино-коефіцієнтів, кількості днів виходу на роботу
Заробітна плата між членами бригади, що працюють в однакових умовах, розподіляється за
◦ розрядом робіт
◦ коефіцієнтом виконання норм
◦ обсягом випущеної продукції
◦ кількістю відпрацьованого часу
◦ кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів
Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних умовах, розподіляється на основі
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◦ розряду робіт
◦ коефіцієнто-годин
◦ відпрацьованого часу
◦ коефіцієнта виконання норм
◦ обсягу випущеної продукції
Визначте недолік відрядно-прогресивної форми оплати праці
◦ темпи зростання продуктивності праці і заробітної плати однакові
◦ не сприяє невиконанню планів і норм
◦ недостатнє стимулювання зростання продуктивності праці
◦ темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання заробітної плати
◦ темпи зростання заробітної плати випереджають темпи продуктивності праці
При непрямій системі заробітна плата підсобника залежить від
◦ розміру заробітної плати основних і допоміжних робітників
◦ відпрацьованого часу та коефіцієнта виконання норм
◦ виконання норм основними робітниками
◦ годинної тарифної ставки і кількості відпрацьованого часу
◦ планового і фактичного обсягу випуску продукції основними робітниками та денної тарифної ставки
Кваліфікація — це
◦ різновид трудової діяльності в межах певної професії
◦ вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок
◦ вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань
◦ вид трудової діяльності, яка потребує відповідних спеціальних знань та практичних навичок
◦ сукупність спеціалізованих знань і практичних навичок, що визначають рівень підготовленості працівника до
виконання професійних функцій відповідної складності
Різновид трудової діяльності в межах певної професії – це
◦ професія
◦ всі відповіді правильні
◦ кваліфікація
◦ спеціальність
◦ напрям спеціальної підготовки
Для визначення кваліфікаційного рівня робітників і службовців застосовується
◦ трудовий кодекс
◦ конкурс спеціалістів
◦ положення про підрозділ
◦ посадова інструкція
◦ єдина тарифна сітка
До показників якісного складу персоналу не відносять
◦ професійно-кваліфікаційна структура
◦ освітній рівень зайнятих
◦ продуктивність праці
◦ середній тарифний розряд
◦ середній стаж роботи
До показників чисельного складу персоналу відносять
◦ середньооблікова чисельність за місяць
◦ явочна чисельність
◦ облікова чисельність
◦ всі відповіді правильні
◦ середньооблікова чисельність
До абсолютних показників руху персоналу не відносять
◦ плинність кадрів
◦ чисельність працівників, що змінилась
◦ оборот зі звільнення
◦ оборот із прийняття
◦ явочна чисельність
До відносних показників руху персоналу не відносять
◦ середній стаж роботи
◦ інтенсивність обороту із звільнення
◦ коефіцієнт стабільності
◦ інтенсивність обороту з прийняття
◦ плинність кадрів
За рахунок автоматизації та механізації виробництва економія чисельності робітників склала 50 чол. Загальна
чисельність ПВП – 1400 чол. Ріст продуктивності праці за рахунок економії чисельності працюючих складе
◦ 12 %
◦ 15.6 %
◦ 28 %
◦ 3,5 %
◦ 3,7 %
Як обчислюється середньооблікова чисельність працівників за місяць
◦ діленням кількості працівників на кінець року на 12 місяців
◦ діленням числа явок і неявок на число календарних днів у місяці
◦ діленням суми працівників спискового складу на початок та кінець місяця на 2
◦ відношенням кількості календарних днів до фактичної наявної чисельності працюючих
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◦ підсумовуванням кількісного складу працівників за кожний календарний день місяця і діленням на кількість
днів місяця
Співвідношення загальної чисельності прийнятих працівників і середньооблікової чисельності працівників за цей
період характеризує коефіцієнт
◦ стабільності
◦ середній стаж
◦ інтенсивності обороту зі звільнення
◦ плинності кадрів
◦ інтенсивності обороту з прийняття
Співвідношення чисельності працівників, що працюють стабільно, та середньооблікової чисельності працівників за
цей період – це
◦ відданість персоналу
◦ рівень плинності кадрів
◦ оборот зі звільнення
◦ оборот з прийняття
◦ коефіцієнт стабільності
Продуктивність праці показує
◦ обсяг реалізованої продукції
◦ результати праці
◦ фондоозброєність праці
◦ економію робочого часу
◦ здатність працівника випускати визначену кількість продукції за одиницю часу
До факторів зростання продуктивності праці не відносять
◦ немає правильної відповіді
◦ організаційні
◦ соціально-економічні
◦ матеріально-технічні
◦ ринкові
За рахунок автоматизації та механізації виробництва трудомісткість робіт знизилась на 15%. Ріст продуктивності
праці за рахунок зниження трудомісткості робіт складе
◦ немає правильної відповіді
◦ 10 %
◦ 66,7 %
◦ 75 %
◦ 17,65 %
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Тема :: Необоротні активи підприємства
101. Виробничі потужності підприємства характеризують
◦ найменший час виробництва одиниці продукції
◦ сумарну потужність всіх видів обладнання
◦ наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів
◦ запланований обсяг виробництва продукції
◦ максимально можливий обсяг випуску продукції при повному використанні виробничого обладнання
102. Виробнича потужність підприємства – це
◦ максимально можливий випуск продукції одиницею устаткування
◦ максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого
прибутку
◦ максимальний випуск продукції на вузьких місцях
◦ те саме, але за умови використання резервного обладнання
◦ максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час у встановленій номенклатурі та
асортименті під час повного завантаження обладнання та виробничих площ
103. 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
◦ класична теорія
◦ кейнсіанська теорія
◦ неоінституціальна теорія
104. Нематеріальні активи підприємства – це
◦ немає правильної відповіді
◦ частина основних засобів, яка формує її основну складову
◦ результати організації виробничого процесу
◦ спосіб організації виробничого процесу
◦ 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
105. До нематеріальних активів відносять
◦ засоби, що не використовуються у виробничому процесі
◦ землі, що знаходяться у власності підприємства
◦ створення доброї репутації підприємства
◦ різновид благодійницької діяльності підприємства
◦ права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності
106. Первісна вартість основних засобів складається з
◦ витрат на демонтаж
◦ амортизаційних відрахувань
◦ переоціненої вартості основних засобів
◦ витрат на капітальний ремонт та модернізацію
◦ ціни основних засобів, витрат на транспортування і монтаж
107. Залишкова вартість основних засобів відображає
◦ вартість засобів підприємства при ліквідації
◦ перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості
◦ різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних засобів
◦ можливу ціну продажу основних засобів
◦ різницю первісної вартості та рівня зносу
108. Амортизаційна вартість основних засобів — це
◦ вартість основних засобів на момент їхньої ліквідації
◦ грошове вираження витрат на відтворення основних засобів у сучасних умовах
◦ вартість основних засобів з урахуванням їх зносу
◦ вартість основних засобів до моменту введення їх в експлуатацію
◦ різниця між первісною та ліквідаційною вартістю
109. Під фізичним зносом розуміють
◦ втрату основними фондами споживної вартості при їх бездіяльності
◦ знецінення діючих засобів під дією НТП
◦ невідповідність науково-технічному прогресу
◦ непридатність основних засобів до експлуатації
◦ поступова втрата основними засобами первісних експлуатаційних якостей, що призводить до зменшення їх
реальної вартості
110. Моральний знос основних засобів — це
◦ непридатність основних засобів до експлуатації в порівнянні з існуючими аналогами
◦ повна втрата вартості основних засобів або їх частини
◦ поступове перенесення вартості засобів на вартість виготовленої продукції
◦ невідповідність їх необхідним вимогам
◦ знецінення діючих засобів під дією НТП
111. Амортизація — це
◦ втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП
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◦ матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них
вимоги
◦ процент річних відрахувань від балансової вартості
◦ втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП
◦ поступове перенесення вартості основних засобів на виготовлену продукцію або на витрати підприємства
протягом терміну їх використання
Норма амортизації — це
◦ сума коштів щорічного відрахування до амортизаційного фонду
◦ встановлений розмір амортизаційних відрахувань за певний період часу, виражений у відсотках до їх
первісної (переоціненої) вартості
◦ втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП
◦ процент відрахувань від балансової вартості
◦ поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції
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
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
Сума амортизаційних відрахувань використовується на
◦ нове будівництво
◦ придбання та освоєння земельних ділянок
◦ покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної плати
◦ науково-технічний розвиток підприємства
◦ відтворення й удосконалення основних засобів підприємства
Вкажіть методи прискореної амортизації основних засобів
◦ податковий
◦ виробничий
◦ прямолінійний
◦ рівномірного списання
◦ кумулятивний та прискореного зменшення залишкової вартості
До активної частини основних засобів відносяться
◦ земельні ділянки, машини та обладнання
◦ незавершене виробництво, машини, транспортні засоби
◦ будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція
◦ будівлі, споруди, інвентар
◦ машини, устаткування, передавальні пристрої
До пасивної частини основних засобів відносяться
◦ вимірювальні прилади і техніка
◦ устаткування, силові і робочі машини
◦ транспортні засоби, збутова мережа
◦ машини, споруди
◦ будівлі, споруди, передавальні пристрої
Назвати джерела, за рахунок яких формуються кошти, що вкладаються в основні засоби
◦ банківських кредитів
◦ амортизаційних відрахувань
◦ прибутку
◦ статутного фонду
◦ всі відповіді правильні
Структура основних засобів — це
◦ кількість елементів, що формують загальну вартість основних засобів
◦ співвідношення між вартістю активної і пасивної частин основних фондів у відсотках
◦ склад кожного елемента основних виробничих фондів
◦ їх склад за окремими елементами
◦ співвідношення різних груп основних засобів в загальній їх вартості
Матеріальні активи, призначені для використання впродовж періоду більше одного року і які не входять до складу
основних засобів характеризують
◦ засоби виробництва
◦ фонди обігу
◦ нематеріальні активи
◦ оборотні засоби
◦ інші необоротні активи
У цеху 250 верстатів: 150 працюють у три зміни, 60 – у дві, 40 – в одну зміну. Коефіцієнт змінності роботи
обладнання складає
◦ 3,22
◦ 2,7
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◦ 1,9
◦ немає правильної відповіді
◦ 2,44
Визначити нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень при Тн = 6,7
◦ 0,20
◦ немає правильної відповіді
◦ 0,15
◦ 0,12
◦ 0,13
Визначити нормативний термін окупності (років) додаткових капіталовкладень при Ен = 0,12
◦ 6
◦ 5
◦ 4
◦ 7,5
◦ 8,3
Ознака, що характерна для поділу основних засобів підприємства на активну і пасивну частину
◦ рівень зносу
◦ паспортна продуктивність
◦ цільове призначення
◦ рівень дохідності
◦ роль в процесі створення продукції
Абсолютна економічну ефективність капітальних вкладень для будівництва підприємства складає 0,26. Термін
окупності при цьому становить
◦ 5,4 років
◦ 2,4 роки
◦ неможливо визначити
◦ 3,85 років
◦ 8,32 років
У цеху 150 верстатів: 90 працюють у три зміни, 25 – у дві, 35 – в одну зміну. Коефіцієнт змінності роботи
обладнання складає
◦ 2,37
◦ 2,22
◦ 2,8
◦ 1,69
◦ немає правильної відповіді
У цеху 200 верстатів: 100 працюють у три зміни, 55 – у дві, 45 – в одну зміну. Коефіцієнт змінності роботи
обладнання складає
◦ 1,7
◦ немає правильної відповіді
◦ 2,28
◦ 2,3
◦ 2,7
У цеху 125 верстатів: 60 працюють у три зміни, 30 – у дві, 35 – в одну зміну. Коефіцієнт змінності роботи
обладнання складає
◦ 1,4
◦ немає правильної відповіді
◦ 2,2
◦ 2,8
◦ 2,3
Виробнича потужність групи однакового технологічного обладнання з виробництва однорідної продукції становить
350460 шт. Коефіцієнт використання виробничої потужності складає 0,92. Виробнича програма цеху становить
◦ немає правильної відповіді
◦ 146980 шт.
◦ 200000 шт.
◦ 322423 шт.
◦ 22200 шт.
Фактори, які впливають на ефективність використання виробничих потужностей, що можна віднести до
регульованих підприємством
◦ податкова політика держави
◦ конкурентне середовище підприємства
◦ темпи науково-технічного прогресу
◦ стандартизація матеріалів, обладнання та деталей, що використовуються
◦ асортимент продукції, серійність випуску продукції
Виробнича потужність групи однакового технологічного обладнання з виробництва однорідної продукції становить
220 576 шт. Коефіцієнт використання виробничої потужності складає 0,89. Виробнича програма цеху становить
◦ немає правильної відповіді
◦ 196 313 шт.
◦ 24 264 шт.
◦ 218 500 шт.
◦ 190 653 шт.
Виробнича потужність групи однакового технологічного обладнання з виробництва однорідної продукції становить
220576 шт. Коефіцієнт використання виробничої потужності складає 0,89. Виробнича програма цеху становить
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

◦ немає правильної відповіді
◦ 218 500 шт.
◦ 190 653 шт.
◦ 24 264 шт.
◦ 196 313 шт.
Виробнича потужність групи однакового технологічного обладнання з виробництва однорідної продукції становить
300600 шт. Коефіцієнт використання виробничої потужності складає 0,91. Виробнича програма цеху становить
◦ 24500 шт.
◦ 220500 шт.
◦ 190610 шт.
◦ немає правильної відповіді
◦ 273546 шт.
Виробнича потужність групи однакового технологічного обладнання з виробництва однорідної продукції становить
225600 шт. Коефіцієнт використання виробничої потужності складає 0,86. Виробнича програма цеху становить
◦ 200000 шт.
◦ немає правильної відповіді
◦ 198067 шт.
◦ 194016 шт.
◦ 22200 шт.
Показник, що характеризує інтенсивність оновлення основних засобів
◦ коефіцієнт зносу
◦ фондовіддача
◦ коефіцієнт придатності
◦ коефіцієнт вибуття
◦ коефіцієнт оновлення
Показник, що характеризує ефективність використання основних засобів
◦ коефіцієнт вибуття
◦ середньорічна вартість
◦ коефіцієнт відновлення
◦ коефіцієнт зносу
◦ фондовіддача
Показник, що характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних засобів підприємства
◦ коефіцієнт придатності
◦ коефіцієнт зносу
◦ залишкова вартість
◦ норма амортизації
◦ коефіцієнт вибуття
Фактори, що не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства
◦ підвищення ступеня оновлення устаткування.
◦ модернізація обладнання
◦ підвищення частки активної частики в загальному обсязі основних фондів
◦ збільшення змінності роботи устаткування
◦ зниження серійності випуску продукції
До показників загальної ефективності основних засобів належать
◦ коефіцієнт введення в експлуатацію
◦ коефіцієнт завантаження
◦ виробіток і трудомісткість
◦ коефіцієнт змінності роботи обладнання
◦ фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність
Показники використання основних засобів, що не відносяться до часткових
◦ коефіцієнт змінності роботи обладнання
◦ інтегральний коефіцієнт використання основних засобів
◦ коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
◦ коефіцієнт екстенсивного використання обладнання
◦ фондомісткість
Інтенсивність зносу основних засобів залежить від
◦ якості виготовлення
◦ продуктивності праці
◦ розвитку НТП
◦ вартості
◦ виду засобів, характеру та умов експлуатації
Як попередити втрати від передчасного морального зносу основних засобів
◦ обстеженням технічного стану
◦ підвищенням змінності роботи обладнання
◦ протикорозійними засобами
◦ проведенням капітального ремонту
◦ підвищенням інтенсивності використання техніки, модернізацією обладнання
До чинників, що впливають на фізичний знос основних засобів, відносять
◦ кваліфікацію робітників
◦ оплату праці
◦ ціну на обладнання
◦ ступінь зносу та ступінь завантаженості
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◦ їх склад за окремими елементами
145. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
грн. Норма амортизації становитиме 15%
◦ 233 тис. грн.
◦ 428 тис. грн.
◦ 415 тис. грн.
◦ 620 тис. грн.
◦ 525 тис. грн.
146. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
грн. Норма амортизації становитиме 25%
◦ 1000 тис. грн.
◦ 450 тис. грн..
◦ 800 тис. грн.
◦ 600 тис. грн.
◦ 650 тис. грн.
147. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
тис.грн. Норма амортизації становитиме 20%
◦ 1200 тис. грн.
◦ 450 тис. грн.
◦ 890 тис. грн.
◦ 1000 тис. грн.
◦ 1300 тис. грн.
148. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
грн. Норма амортизації становитиме 15%
◦ 400 тис. грн.
◦ 450 тис. грн.
◦ 240 тис. грн.
◦ 300 тис. грн.
◦ 360 тис. грн.
149. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
грн. Норма амортизації становитиме 25%
◦ 1200 тис. грн.
◦ 700 тис. грн.
◦ 1300 тис. грн.
◦ 1000 тис. грн.
◦ 560 тис. грн.
150. Визначити суму амортизаційних відрахувань, якщо
тис.грн. Норма амортизації становитиме 20%
◦ 250 тис. грн.
◦ 450 тис. грн.
◦ 400 тис. грн.
◦ 800 тис. грн.
◦ 620 тис. грн.

вартість основних засобів на початок року становить 3500 тис.

вартість основних засобів на початок року становить 3200 тис.

вартість основних засобів на початок року становить 6500

вартість основних засобів на початок року становить 2400 тис.

вартість основних засобів на початок року становить 4000 тис.

вартість основних засобів на початок року становить 4000
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Тема :: Витрати на виробництво та реалізацію продукції.
Організація виробництва продукції
151. Послідовно-паралельний вид руху предметів праці використовується
◦ немає правильної відповіді
◦ всі відповіді вірні
◦ при одиничній або партійній обробці виробів
◦ в умовах поточної обробки
◦ в умовах прямоточної обробки виробів
152. Передумовою високопродуктивної праці людини є
◦ психологічний клімат у колективі
◦ висока кваліфікація
◦ відповідна мотивація
◦ чітка організація
◦ усі відповіді вірні
153. У результаті перегляду норм праці норма часу на обробіток деталі знизилась з 15 до 12 хв. На скільки відсотків
знизилась трудомісткість роботи
◦ 25 %
◦ 30 %
◦ 10 %
◦ 15 %
◦ 20 %
154. За призначенням і характером продукції, що виготовляється, виробничі процеси поділяють на
◦ основні і доповнюючи
◦ основні і обслуговуючі
◦ допоміжні і обслуговуючі
◦ основні і допоміжні
◦ основні, допоміжні і обслуговуючі
155. Основний виробничий процес - це
◦ виконання ремонтних робіт
◦ процес управління виробничою діяльністю підприємства
◦ операції пов'язані з реалізацією продукції
◦ операції з постачання сировини і матеріалів
◦ процес перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію
156. До шляхів скорочення тривалості виробничого циклу не належать
◦ вдосконалення технології
◦ вибір виду поєднання операцій
◦ вдосконалення техніки
◦ вдосконалення організації виробництва
◦ корегування тривалості зміни
157. Напрями скорочення тривалості виробничого процесу є
◦ механізація і автоматизація виробництва
◦ скорочення тривалості контрольних операцій
◦ удосконалення технології виробництва
◦ застосування уніфікованих в нормалізованих вузлів і деталей
◦ усі відповіді вірні
158. До головних параметрів безперервно-потокових ліній не належить
◦ швидкість руху конвеєра
◦ довжина конвеєрної стрічки
◦ число робочих місць
◦ такт роботи лінії
◦ дійсний фонд часу роботи потокової лінії
159. Найвища собівартість продукція при
◦ немає правильної відповіді
◦ масовому виробництві
◦ не залежить від типу виробництва
◦ серійному виробництві
◦ одиничному виробництві
160. За періодом дії виробничі процеси поділяють на
◦ немає правильної відповіді
◦ масові, серійні, одиничні
◦ відкриті, апаратні
◦ основні, допоміжні
◦ безперервні, дискретні
161. За дією на предмет праці виробничі процеси поділяють на
◦ масові, серійні, одиничні
◦ безперервні, дискретні
◦ основні, допоміжні, обслуговуючі
◦ ручні, механізовані
◦ трудові, технологічні, природні
162. До принципів організації виробничих процесів не належить
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

◦ ритмічність
◦ безперервність
◦ пропорційність
◦ спеціалізація
◦ доступність
Календарний період часу, протягом якого виконується виробничий процес – це
◦ такт потокової лінії
◦ час перерв
◦ час роботи
◦ виробничий процес
◦ виробничий цикл
За об’єктами обліку методи калькулювання собівартості поділяються на
◦ за повними витратами та за змінним витратами
◦ за замовленнями та за процесами
◦ простий та за замовленнями
◦ за повними витратами, за змінними витратами та на основі діяльності
◦ простий, за процесами, за замовленнями
Витрати на виробництво реалізованої в поточному періоді продукції, а також витрати, що виникли в поточному
періоді на управління підприємством та управління виробництвом - це
◦ нерозподілені витрати
◦ розподілені витрати
◦ постійні витрати
◦ змінні витрати
◦ витрати періоду
Визначити тривалість технологічної фази виробничого циклу при послідовному русі предметів праці у процесі
виробництва. Кількість деталей у партії 13 шт. тривалість операції 44 хв
◦ неможливо визначити
◦ 338
◦ 684
◦ 257
◦ 572
Тривалість виробничого циклу не залежить від
◦ тривалості перерв у виробничому процесі
◦ трудомісткості обробки виробу
◦ виду руху предметів праці у процесі виробництва
◦ кількість деталей у партії
◦ виробничої потужності підприємства
Скоротити тривалість виробничого циклу можна шляхом
◦ немає вірної відповіді
◦ зменшенням перерв у виробничому процесі
◦ збільшення тривалості перерв у виробничому процесі
◦ зменшення часу тривалості робочого періоду
◦ зменшення часу тривалості робочого періоду, зменшенням перерв у виробничому процесі
Калькуляції, що складаються на основі даних бухгалтерського обліку й відображають фактичну собівартість виробу
називаються
◦ немає правильної відповіді
◦ нормативні
◦ планові
◦ кошторисні
◦ звітні
Калькуляції, що складають на основі фактичних витрати за даними бухгалтерського обліку, називаються
◦ немає правильної відповіді.
◦ кошторисні
◦ нормативні
◦ звітні
◦ планові
Калькуляції, що визначаються за діючими на певному підприємстві нормами, називаються
◦ звітні
◦ немає правильної відповіді
◦ планові
◦ кошторисні
◦ нормативні
Метою калькулювання є
◦ формування інформації про показники, що необхідні для контролю витрат
◦ формування інформації про управлінські рішення щодо раціонального використання всіх видів ресурсів
◦ формування інформації про найвигіднішу продукцію для впровадження у виробництво
◦ формування інформації про величину витрат на всіх стадіях виготовлення продукції
◦ всі відповіді правильні
Калькуляції складають на продукцію основного та допоміжного виробництва
◦ всі відповіді правильні.
◦ щомісячно
◦ за квартал
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175.

176.
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178.

179.

180.
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182.

183.

184.

185.

◦ за рік
◦ за цільовим призначенням
Завдання калькулювання продукції полягають у
◦ в оцінці ефективності роботи структурних підрозділів (центрів відповідальності)
◦ у визначенні рентабельності продукції та чинників, що впливають на її рівень
◦ у контролі за виконанням планових завдань
◦ у достовірному обчисленні фактичної собівартості окремих видів продукції
◦ всі відповіді правильні
За повнотою витрат методи калькулювання собівартості поділяються на
◦ за повними витратами та за змінним витратами
◦ за замовленнями та за процесами
◦ простий та за замовленнями
◦ простий, за процесами, за повними витратами
◦ за повними витратами, за змінними витратами та на основі діяльності
Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами витрат є основою для
◦ встановлення ціни виробу
◦ обчислення витрат на матеріали
◦ визначення витрат на заробітну плату
◦ упорядкування кошторису витрат на виробництво
◦ розрахунку собівартості конкретного виду продукції
До групування витрат за економічними елементами не відносяться витрати на
◦ додаткову заробітну плату виробничих робітників
◦ амортизацію основних фондів
◦ основну заробітну плату виробничих робітників
◦ паливо та енергію на технологічні цілі
◦ підготовку та освоєння виробництва
Метою групування витрат за калькуляційними статтями є
◦ розробка плану зниження собівартості
◦ визначення пайової участі у витратах на виробництво одиниці продукції
◦ визначення структури собівартості виробленої продукції
◦ визначення потреби в поточних витратах
◦ визначення собівартості одиниці виробу
Продукція (робота, послуга), собівартість якої обчислюється - це
◦ немає правильної відповіді
◦ стаття калькуляції
◦ методи калькулювання
◦ об’єкт калькулювання
◦ калькуляційна одиниця
Одиниця кількісного вимірювання об’єкта калькулювання - це
◦ немає правильної відповіді
◦ об’єкт калькулювання
◦ методи калькулювання
◦ калькуляційна одиниця
◦ калькуляційна стаття
Калькуляції, що визначаються шляхом розрахунку планових витрат за окремими статтями, називаються
◦ нормативні
◦ звітні
◦ немає правильної відповіді
◦ планові
◦ кошторисні
Основними шляхами зниження собівартості продукції є
◦ економне використання матеріальних ресурсів
◦ зростання продуктивності праці
◦ скорочення і ліквідація браку
◦ збільшення обсягу реалізації
◦ всі відповіді правильні
Мінімальна ціна товару визначається
◦ попитом на продукцію
◦ монопольним статусом фірми
◦ повною собівартістю і прибутком підприємства та вели чиною економічного ефекту
◦ обліком та аналізом витрат
◦ рівнем витрат підприємства та його прибутком
Виробнича собівартість продукції включає
◦ прямі матеріальні витрати та витрати на організацію виробничого процесу
◦ загальновиробничі витрати та витрати на збут
◦ прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці
◦ всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію
◦ прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, розподілені
загальновиробничі витрати
Які з перелічених елементів не входять до виробничої собівартості
◦ плата за оренду земельних і майнових паїв
◦ амортизаційні відрахування
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186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

◦ сировина й основні матеріали
◦ заробітна плата основних виробничих робітників
◦ витрати на збут
Загальновиробничі витрати - це
◦ витрат на виробництво продукції
◦ немає правильної відповіді
◦ грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні
відрахування
◦ витрати пов’язані з організацією виробництва у цехах і дільницях
◦ усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані
Виробнича собівартість продукції включає усі витрати
◦ усі відповіді неправильні
◦ підприємства на виробництво продукції без витрат на їх реалізацію
◦ підприємства на виробництво продукції
◦ одного виробничого підрозділу на виробництво продукції
◦ підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію
До загальновиробничих витрат не включаються
◦ витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих
приміщень
◦ витрати на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення
◦ витрати на управління виробництвом
◦ амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення
◦ витрати на дослідження і розробки
Витрати на обслуговування та управління виробництвом, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу
діяльності, називаються
◦ загальна сума розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат
◦ немає правильної відповіді
◦ нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
◦ змінні загальновиробничі витрати
◦ постійні загальновиробничі витати
До адміністративних витрат не відносять
◦ витрати на зв'язок
◦ витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання, винагороди за
професійні послуги
◦ витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством
◦ загальні корпоративні витрати
◦ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
За відношенням до виду активів, які формуються, витрати поділяються на
◦ основні та накладні
◦ економічні елементи та калькуляційні статті
◦ виробничі та невиробничі
◦ прості та комплексні
◦ довгострокові, поточні, майбутніх періодів
До прямих витрат не відноситься
◦ втрати від браку
◦ витрати на оплату праці
◦ відрахування на соціальне страхування
◦ матеріальні витрати
◦ витрати на утримування і експлуатацію устаткування
Зазначити витрати, що належать до постійних
◦ матеріальні витрати
◦ жодні з наведених
◦ транспортні витрати
◦ обслуговування кредитів
◦ витрати на оплату праці
Витрати, що змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації, називаються
◦ постійними
◦ регресивними
◦ прогресивними
◦ пропорційними
◦ продуктивними
Витрати операційної діяльності включають
◦ інші операційні витрати
◦ витрати на збут
◦ адміністративні витрати
◦ всі відповіді правильні
◦ собівартість реалізованої продукції
Витрати, що складаються з кількох економічних елементів називаються
◦ накладні
◦ невиробничі
◦ прості
◦ виробничі
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◦ комплексні
197. В групування витрат за статтями калькуляції не входять витрати на
◦ паливо та енергію на технологічні цілі
◦ утримання та експлуатація машин і устаткування
◦ оплату праці
◦ сировину і матеріали
◦ сплату відсотків за кредит
198. До витрат на фінансові операції не відносять
◦ витрати на фінансовий лізинг
◦ амортизацію дисконту за випущеними облігаціями
◦ відсотки за випущеними облігаціями
◦ відсотки за позиками
◦ уцінку необоротних активів
199. Що із нижченаведеного включається до витрат на збут
◦ витрати на організацію післяпродажного обслуговування
◦ заробітна плата адміністративного персоналу
◦ амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів
◦ вартість сировини і матеріалів, витрати на дослідження та впровадження у виробництво нової продукції
◦ витрати на передпродажну підготовку, сертифікацію, витрати на утримання основних фондів, що
обслуговують процес збуту
200. За видами діяльності витрати поділяються на
◦ виробничі та невиробничі витрати
◦ витрати на збут, адміністративні витрати
◦ витрати операційної діяльності ті іншої звичайної діяльності
◦ витрати операційної діяльності та витрати на фінансові операції
◦ витрати звичайної діяльності та надзвичайні витрати
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Тема :: Виробнича програма, збут і ціна продукції
201. За характером обороту, що обслуговується ціни поділяються на
◦ всі відповіді правильні
◦ гуртові та роздрібні
◦ закупівельні
◦ кошторисні
◦ тарифи
202. Гуртова ціна підприємства визначається на основі собівартості
◦ індивідуальної
◦ зональної
◦ середньогалузевої
◦ регіональної
◦ національної
203. Роздрібна ціна включає
◦ всі відповіді правильні
◦ ціну гуртової організації
◦ надбавки торгової мережі
◦ витрати торгової організації
◦ ПДВ
204. Гуртова ціна підприємства не включає
◦ витрати торгової організації
◦ ціну підприємства
◦ надбавки гуртової організації
◦ витрати гуртової організації
◦ ПДВ
205. До методів ціноутворення орієнтованих на попит споживачів не відносять
◦ цільове ціноутворення
◦ мінімальні витрати
◦ максимальний прибуток
◦ орієнтація на ринкові ціни
◦ змагання
206. Якщо ціна підприємства встановлюється відповідно до ціни підприємства, що має на ринку найбільшу питому вагу,
застосовується така стратегія
◦ лідера на ринку
◦ просування на ринок
◦ психологічного впливу
◦ престижної ціни
◦ "збирання вершків"
207. Якщо ціна встановлюється однаковою для будь-якого товару або послуги, пропонується стратегія
◦ єдиної ціни
◦ масових закупівель
◦ психологічного впливу
◦ гнучкої ціни
◦ сегмента ринку
208. Якщо ціна встановлюється нижчою, ніж у конкурентів, на короткий строк, пропонується стратегія
◦ просування на ринок
◦ "збирання вершків"
◦ психологічного впливу
◦ лідера на ринку
◦ престижної ціни
209. Залежно від виду ринку ціни поділяються на
◦ всі відповіді правильні
◦ аукціонні
◦ біржові
◦ тендерні
◦ немає правильної відповіді
210. Ціни публічного продажу за максимально запропонованим рівнем називаються:
◦ аукціонні
◦ тендерні
◦ біржові
◦ ціни торгів
◦ немає правильної відповіді
211. Ціни на однорідний товар на основі біржового котирування і надбавок або знижок залежно від якості, місця
постачання називаються
◦ біржові
◦ тендерні
◦ аукціонні
◦ ціни торгів
◦ немає правильної відповіді
212. Франкування — це
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213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

◦ встановлення цін з урахуванням оплати за певні умови постачання
◦ врахування інтернаціональної вартості товару на світовому ринку
◦ встановлення ціни з урахуванням проходження товаром сеґментів ринку
◦ встановлення ціни на основі закритих торгів
◦ встановлення ціни залежно від територіальної диференціації
Метод ціноутворення за яким ціну розраховують додаванням до витрат на виробництво товару і збут певної
надбавки називається:
◦ надбавок до цін
◦ витрати плюс прибуток
◦ мінімальні витрати
◦ цільове ціноутворення
◦ орієнтований на конкуренцію
Метод, що полягає у визначені ціни на основі розрахунку оптимального обсягу виробництва, який дає змогу
відшкодувати всі витрати підприємства за рахунок отриманих валових доходів називається
◦ урахування точки беззбитковості
◦ витрати плюс прибуток
◦ мінімальні витрати
◦ цільове ціноутворення
◦ орієнтований на конкуренцію
Собівартість реалізованої продукції включає
◦ собівартість (фактичну) готової продукції
◦ всі відповіді правильні
◦ понаднормативні виробничі витрати
◦ нерозподілені загальновиробничі витрати
◦ зміну залишків готової продукції на початок і кінець звітного періоду
Роздрібна ціна продукції відрізняється від гуртової ціни на величину
◦ надбавки гуртової організації
◦ надбавки та витрат торгової організації
◦ ПДВ торгової організації
◦ ПДВ підприємства
◦ витрат гуртової організації
Гуртова ціна відрізняється від ціни підприємства на величину
◦ надбавки та витрат гуртової організації
◦ торгової надбавки
◦ постачальницько-збутової націнки
◦ прибутку підприємства
◦ ПДВ
До класифікаційної ознаки за рівнем державного впливу не відносять такі види цін
◦ постійні
◦ вільні
◦ регулювані
◦ граничні
◦ фіксовані
Ціна, що встановлюється угодою і не змінюється протягом терміну її дії називається
◦ твердою
◦ рухомою
◦ ковзаючою
◦ постійною
◦ сезонною
Ціни що поступово знижуються, або підвищуються з визначеною шкалою на певних етапах серійного випуску
продукції
◦ ступеневі
◦ постійні
◦ сезонні
◦ змінні
◦ ковзаючі
Чиста продукція — це
◦ товарна продукція без врахування матеріальних витрат
◦ продукція, що виготовлена понад державне замовлення
◦ продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами
◦ продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства
◦ новостворена підприємством вартість
До складу чистої продукції не входить
◦ сума амортизаційних відрахувань
◦ вартість електроенергії
◦ вартість матеріалів
◦ вартість сировини
◦ усе перелічене
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує
◦ валову продукцію
◦ спожиту продукцію
◦ чисту продукцію
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224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

◦ товарну продукцію
◦ реалізовану продукцію
Реалізована продукція не включає
◦ зміну обсягу відвантаженої неоплаченої продукції
◦ немає правильної відповіді
◦ товарну продукцію
◦ зміну залишків готової продукції на складі
◦ зміну обсягу незавершеного виробництва
Якість продукції — це
◦ дотримання технології виробництва
◦ відповідність її стандартам
◦ сукупність властивостей виробу, які визначають його термін експлуатації
◦ кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення конкретного попиту у ній
◦ її здатність задовольняти певні потреби споживачів у відповідності до призначення
Назвіть засоби управління якістю продукції
◦ державний нагляд за якістю
◦ внутрішньовиробничий технічний контроль
◦ стандартизація
◦ сертифікація
◦ всі відповіді правильні
Сертифікація продукції — це
◦ всі відповіді правильні
◦ діяльність з метою досягнення оптимального рівня впорядкування в певній галузі
◦ процес випробувань продукції з метою підтвердження її конкурентоспроможності
◦ створення системи єдиних правил, норм та вимог до продукції (послуги, процесу)
◦ процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга
відповідають встановленим вимогам
Конкурентоспроможність — це
◦ здатність виробляти нову продукцію
◦ немає правильної відповіді
◦ здатність виробляти продукцію, що має високу якість
◦ здатність виробляти продукцію, що має переваги у порівнянні з аналогічним товаром при вирішенні
потенційним покупцем його проблем
◦ здатність впливати на ринкову ситуацію через монополізм
Метод ціноутворення, який полягає в тому, що підприємство розраховує ціну, виходячи з мінімальних витрат і без
планування прибутку називається
◦ орієнтований на конкуренцію
◦ мінімальні витрати
◦ витрати плюс прибуток
◦ цільове ціноутворення
◦ урахування точки беззбитковості
Коефіцієнт товарності вказує на
◦ відсоток оновлення продукції і сорту
◦ питому вагу товарів в запасах підприємства
◦ питому вагу продукції, що відповідає міжнародним стандартам, в загальному обсязі випуску продукції
підприємства
◦ рівень витрат підприємства щодо створення продукції
◦ рівень продукції, що вироблена на даному підприємстві для подальшої реалізації в загальному обсязі
продукції
Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування характеризує
◦ немає правильної відповіді
◦ питому вагу робітників підприємства, що працюють за сумісництвом
◦ співвідношення внутрішньовиробничого обороту та валової продукції
◦ кількість стадій виробничого процесу
◦ кількість стадій виробничого процесу, співвідношення внутрішньовиробничого обороту та валової продукції
Умовно-натуральні показники виробничої програми відносяться до
◦ якісних
◦ вартісних
◦ трудових
◦ натуральних
◦ кількісних
До вартісних показників виробничої програми підприємства не належить
◦ чиста та умовно-чиста продукція
◦ валова продукція
◦ реалізована продукція
◦ товарна продукція
◦ номенклатура та асортимент
До трудових вимірників виробничої програми підприємства не належать
◦ станко-години
◦ немає правильної відповіді
◦ людино-години
◦ тонни
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◦ нормо-години
235. Товарна та чиста продукція є показниками
◦ якісними
◦ кількісними
◦ немає правильної відповіді
◦ натуральними
◦ вартісними
236. Валовий оборот підприємства характеризує
◦ різницю валової продукції на початок та кінець періоду
◦ обсяг товарної продукції на кінець періоду
◦ загальний обсяг товарної продукції
◦ обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства
◦ загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства незалежно від призначення
237. Якщо темпи росту матеріальних витрат більші, ніж темпи росту товарної продукції, це свідчіть про
◦ між наведеними показниками не існує прямого зв'язку
◦ збільшення обсягів товарної продукції
◦ зменшення обсягів товарної продукції
◦ збільшення обсягів чистої продукції
◦ зменшення обсягів чистої продукції
238. Додаткову вартість, створену на підприємстві за певний період відображає показник
◦ реалізованої продукції
◦ товарної продукції
◦ умовно-чистої продукції
◦ нормативно-чистої продукції
◦ чистої продукції
239. Обсяг нормативно-чистої продукції підприємства розраховується як
◦ сума заробітної плати усіх категорій працюючих
◦ норматив чистої продукції помножений на кількість видів продукції
◦ добуток нормативу чистої продукції на обсяг її випуску у натуральному виражені за всією номенклатурою
◦ різниця між валовою продукцією і прямими матеріальними витратами
◦ сума заробітної плати усіх категорій працюючих та нормативного прибутку
240. Норматив чистої продукції включає
◦ заробітну плату основних та допоміжних робітників
◦ амортизаційні відрахування
◦ валову продукцію за вирахуванням заробітної плати, відрахувань до бюджету і нормативного прибутку
◦ валову продукцію за вирахуванням прямих матеріальних витрат
◦ заробітну плату, єдиний соціальний внесок і нормативний прибуток
241. Зростання залишків готової продукції на складах підприємства в кінці місяця відносно початку місяця свідчить про
◦ між наведеними показниками не існує прямого зв'язку
◦ збільшення валового обороту
◦ зменшення валового обороту
◦ збільшення обсягів реалізації
◦ зменшення обсягів реалізації
242. На величину незавершеного виробництва впливає
◦ собівартість одиниці виробу
◦ обсяг виробництва продукції
◦ тривалість виробничого циклу
◦ коефіцієнт наростання затрат під час виготовлення одиниці продукції
◦ усі відповіді правильні
243. Товарна продукція не включає
◦ тару, виготовлену для пакування готової продукції
◦ запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону
◦ роботи та послуги промислового характеру, виконані для інших підприємств
◦ готову для реалізації продукцію
◦ готову продукцію, напівфабрикати, що виготовлені для власних потреб
244. Оцінка вартості товарної продукції проводиться за
◦ всі відповіді вірні
◦ роздрібними цінами
◦ біржовими цінами
◦ оптовими цінами
◦ оптовими чи роздрібними цінами залежно від ринкової ситуації
245. Валова продукція підприємства характеризує
◦ вартість реалізованої продукції за мінусом виробничої собівартості
◦ чисту продукцію, збільшену на обсяги матеріальних витрат
◦ товарну продукцію усіх підрозділів підприємства
◦ весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації
◦ весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків
напівфабрикатів
246. Для розрахунку обсягу валової продукції не треба знати
◦ немає правильної відповіді
◦ зміну обсягів випуску продукції внутрішньовиробничого споживання (інструмент, оснащення, запчастини)
◦ зміну залишків незавершеного виробництва
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◦ зміну залишків готової продукції на складі
◦ обсяг товарної продукції, зміну залишків незавершеного виробництва
На підприємствах із незначною тривалістю виробничого циклу
◦ товарна продукція відповідає внутрішньовиробничому обороту
◦ між наведеними показниками не існує прямого зв'язку
◦ товарна продукція підприємства значно більше за валову
◦ валова продукція підприємства значно більше за товарну
◦ показники товарної та валової продукції практично тотожні
Валовий оборот підприємства характеризує обсяг валової продукції
◦ для виробничих структурних підрозділів підприємства
◦ для реалізації на сторону
◦ для використання поза межами підприємства
◦ для використання в межах підприємства
◦ незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підприємства чи поза ними
Зі зростанням внутрішньовиробничого обороту обсяг валової продукції
◦ між наведеними показниками не існує прямого зв'язку
◦ змінюється залежно від ринкової ситуації
◦ залишається незмінним
◦ зменшується
◦ збільшується
Для підприємства, що випускає вузький асортимент однорідної продукції найбільш прийнятними є такі показники
виробничої програми
◦ кількісні
◦ трудові
◦ вартісні
◦ якісні
◦ натуральні
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Тема :: Оборотні активи підприємства
251. Кошти що утворюються за рахунок кредитів відносяться до
◦ позичених
◦ прирівнених до власних
◦ ненормованих
◦ нормованих
◦ власних
252. За джерелами формування оборотні активи поділяються на
◦ власні, прирівняні до власних, позичені
◦ нормовані і ненормовані
◦ власні та позикові
◦ мобільні та немобільні
◦ основні та допоміжні
253. 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
254. 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
255. Найбільш поширеним типом організаційних структур управління підприємством є
◦ лінійно-функціональна
◦ лінійна
◦ функціональна
◦ регіональна
◦ матрична
256. До факторів, що визначають вибір виду організаційної структури управління відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ розміри підприємства
◦ виробничий профіль фірми
◦ характер продукції, що виробляється та технологію її виробництва
◦ характер об’єднання підприємства
257. 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 технологію її виробництва
◦ характер об’єднання підприємства
258. До вимог побудови організаційних структур відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ простота
◦ економічність
◦ надійність
◦ оперативність
259. До вимог побудови організаційних структур відносять
◦ всі відповіді правильні
◦ адаптивність
◦ адекватність
◦ спеціалізація
◦ оперативність
260. 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
261. Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між поставками
◦ поточного запасу
◦ транспортного запасу
◦ підготовчого запасу
◦ резервного запасу
◦ технологічного запасу
262. Страховий (резервний) запас визначається як
◦ добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання
◦ половина середнього інтервалу між поставками
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◦ 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
Не нормується такий елемент оборотних активів
◦ грошові кошти на розрахунковому рахунку
◦ залишки готової продукції на складі
◦ виробничі запаси
◦ незавершене виробництво
◦ немає правильної відповіді
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
До вимог побудови організаційних структур не відносять
◦ лояльність
◦ адаптивність
◦ адекватність
◦ спеціалізація
◦ оперативність
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
Метод ціноутворення при якому до витрат додається фіксований розмір прибутку називається
◦ витрати плюс прибуток
◦ мінімальні витрати
◦ цільове ціноутворення
◦ урахування точки беззбитковості
◦ орієнтований на конкуренцію
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
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
Основними функціями оборотних активів є
◦ грошове забезпечення безперервності процесу виробництва та платіжно-розрахункове призначення
◦ прямий вплив на зміну форми і властивостей предметів праці
◦ покриття зносу основних фондів
◦ фінансування витрат на оплату праці
◦ немає правильної відповіді
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
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
Заборгованість покупців або замовників за надані їм товари, роботи, послуги, фінансових і податкових органів та
інших контрагентів – це
◦ дебіторська заборгованість

Сторінка 27 з 30

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

◦ виробничі запаси
◦ кредиторська заборгованість
◦ ліквідні цінні папери
◦ поточна заборгованість
До оборотних активів не відноситься
◦ незавершене виробництво
◦ грошові кошти
◦ дебіторська заборгованість
◦ запаси
◦ ліквідні цінні папери
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
Кругообіг елементів оборотних активів включає
◦ усі відповіді вірні
◦ виробничо-матеріальні запаси
◦ готову продукцію
◦ дебіторську заборгованість
◦ гроші
Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів, якщо річна сума реалізованої продукції - 7425 тис. грн.,
середньоквартальний норматив оборотних засобів відповідно 730, 740, 750, 750 тис. грн.
◦ 10
◦ 15
◦ 0,12
◦ 12
◦ 0,16
Збільшення ефективності використання оборотних коштів можливо за рахунок таких заходів
◦ всі відповіді правильні
◦ зменшення строків виготовлення продукції
◦ економія матеріальних ресурсів
◦ зменшення виробничих запасів поліпшенням організації матеріально-технічного постачання
◦ удосконалення розрахунків із замовниками
У поточному році прибуток від реалізації продукції склав 50000 грн. На наступний рік передбачається збільшення
обсягу виробництва і зменшення середньорічних залишків оборотних активів на 10 %. Приріст прибутку за рахунок
прискорення оборотності оборотних активів буде складати
◦ 10 500 грн.
◦ 10 000 грн.
◦ 11 000 грн.
◦ 11 050 грн.
◦ 12 000 грн.
Обсяг реалізованої продукції в поточному році склав 4680 тис. грн. На наступний рік планується прискорення
оборотності оборотних активів на 5 днів. За таких умов сума вивільнених оборотних активів буде складати
◦ 65 тис. грн.
◦ 936 тис. грн.
◦ 195 тис. грн.
◦ 105 тис. грн.
◦ 45 тис. грн.
Обсяг виробництва в звітному році складав 3200 тис. грн., середньорічна вартість оборотних активів — 800 тис.
грн. Коефіцієнт оборотності оборотних активів і тривалість одного обороту відповідно складають
◦ 4 обороти і 90 днів
◦ 8 оборотів і 36 днів
◦ 6 оборотів і 60 днів
◦ 5 оборотів і 60 днів
◦ 9 оборотів і 40 днів
Обсяг виробництва в звітному році складав 2400 тис. грн., середньорічна вартість оборотних активів — 300 тис.
грн. Коефіцієнт оборотності оборотних активів і тривалість одного обороту відповідно складають
◦ 8 оборотів і 45 днів
◦ 10 оборотів і 36 днів
◦ 6 оборотів і 60 днів
◦ 4 обороти і 90 днів
◦ 9 оборотів і 40 днів
Обсяг виробництва в звітному році складав 3000 тис. грн., середньорічна вартість оборотних активів — 300 тис.
грн. Коефіцієнт оборотності оборотних активів і тривалість одного обороту відповідно складають
◦ 10 оборотів і 36 днів
◦ 8 оборотів і 45 днів
◦ 6 оборотів і 60 днів
◦ 4 обороти і 90 днів
◦ 9 оборотів і 40 днів
Вивільнення грошових активів з обороту відбувається внаслідок
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◦ прискорення оборотності, скорочення тривалості одного оборогу
◦ зменшення потрібної суми активів
◦ сповільнення оборотності
◦ зростання тривалості одного обороту
◦ немає правильної відповіді
Ефективність використання оборотних активів знаходить відображення в
◦ прискоренні їх оборотності
◦ збільшенні розміру їх споживання
◦ підтримці стабільності їх оборотності
◦ уповільненні їх оборотності
◦ немає вірної відповіді
Прискорення оборотності оборотних активів сприяє
◦ зменшенню суми нормованих оборотних засобів для такого самого обсягу продукції і збільшенню випуску
продукції при такій самій сумі нормованих оборотних засобів
◦ удосконаленню структури оборотних засобів
◦ підвищенню фондовіддачі
◦ розширення складу оборотних засобів
◦ немає правильної відповіді
Прискорення оборотності оборотних активів за інших рівних умов
◦ спричинить зростання загальної рентабельності
◦ спричинить зменшення рівня рентабельності
◦ не зробить впливу на рентабельність
◦ призведе до зменшення обсягу виготовленої продукції
◦ немає правильної відповіді
Оборотні активи використовуються тим ефективніше, чим
◦ більше коефіцієнт оборотності
◦ менше коефіцієнт оборотності
◦ більше коефіцієнт завантаження оборотних активів
◦ більше тривалість одного обороту
◦ коефіцієнт оборотності більший за коефіцієнт завантаження.
Тривалість одного обороту оборотних активів визначається як
◦ відношення тривалості періоду в днях до коефіцієнта оборотності оборотних активів
◦ відношення середньорічного залишку оборотних активів та реалізованої за рік продукції
◦ відношення коефіцієнта оборотності оборотних активів та коефіцієнта завантаження
◦ кількість оборотів за розрахунковий період часу поділені на тривалість періоду в днях
◦ відношення реалізованої за рік продукції та середньорічного залишку оборотних активів
Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує
◦ кількість оборотів за розрахунковий період часу
◦ розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн виробничих фондів
◦ середню тривалість одного обороту
◦ кількість оборотних активів за відповідний період
◦ немає вірної відповіді
Визначити коефіцієнт оборотності оборотних активів, якщо річна сума реалізованої продукції - 5952 тис. грн.,
середньоквартальний норматив оборотних активів відповідно 720, 730, 740, 740 тис. грн.
◦ 8
◦ 11
◦ 0,12
◦ 12
◦ 0,16
Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається як
◦ відношення реалізованої за рік продукції та середньорічного залишку оборотних активів
◦ відношення середньорічного залишку оборотних активів та реалізованої за рік продукції
◦ відношення коефіцієнта оборотності оборотних активів та коефіцієнта завантаження
◦ кількість оборотів за розрахунковий період часу поділені на 360 днів
◦ немає вірної відповіді
Ефективність використання оборотних активів характеризується показником
◦ оборотність оборотних активів
◦ середньорічний залишок оборотних активів
◦ кількість оборотних активів
◦ окупність оборотних активів
◦ усі відповіді вірні
Оборотність оборотних активів обчислюється
◦ усі відповіді вірні
◦ тривалістю одного обороту оборотних активів у днях
◦ кількістю оборотів за розрахунковий період часу
◦ величиною оборотних активів, що приходяться на одну гривню реалізованої продукції
◦ немає вірної відповіді.
За умов норми запасів основних матеріалів 30 днів і річної потреби в них у розмірі 5400 тис. грн. норматив
оборотних активів в основних матеріалах складає
◦ 450 тис. грн.
◦ 180 тис. грн.
◦ 360 тис. грн.
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◦ 540 тис. грн.
◦ 250 тис. грн.
Метод розрахунку оборотних активів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з
подальшим коригуванням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається
◦ коефіцієнтний метод
◦ метод прямого рахунку
◦ аналітичний метод
◦ метод непрямого рахунку
◦ немає правильної відповіді
Кількість оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню реалізованої продукції характеризує
показник
◦ коефіцієнт завантаження
◦ коефіцієнт оборотності
◦ тривалість одного обороту
◦ рентабельність оборотних активів
◦ немає вірної відповіді
Метод нормування оборотних активів що ґрунтується на розрахунках нормативів за кожним нормованим елементом
називається
◦ метод прямого рахунку
◦ аналітичний метод
◦ коефіцієнтний метод
◦ метод непрямого рахунку
◦ немає правильної відповіді
Визначити коефіцієнт оборотності оборотних активів, якщо річна сума реалізованої продукції - 6000 тис. грн.,
середньоквартальний норматив оборотних активів відповідно 600, 620, 650, 640 тис. грн.
◦ 9,6
◦ 12
◦ 0,9
◦ 0,7
◦ 7,2
Визначити коефіцієнт оборотності оборотних активів, якщо річна сума реалізованої продукції - 5400 тис. грн.,
середньоквартальний норматив оборотних активів відповідно 720, 730, 740, 740 тис. грн.
◦ 7,4
◦ 12
◦ 0,6
◦ 0,5
◦ 8

Сторінка 30 з 30

