Тести з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
1. Основними оцінними показниками діяльності підрозділів-центрів
витрат є:
а) прибуток;
б) обсяг виробництва і прибуток;
в) виконання зобов'язань з виготовлення продукції в натуральному виразі
(надання послуг) та витрати;
г) приріст обсягу виробництва і витрати;
д) продуктивність праці та витрати.
2. Основними оцінними показниками діяльності підрозділів-центрів
прибутку є:
а) обсяг виробництва і продуктивність праці;
б) прибуток;
в) собівартість продукції і прибуток;
г) виконання зобов'язань з виготовлення продукції у натуральному вимірі
та витрати;
д) прибуток і продуктивність праці.
3. Для поточного оцінювання ефективності роботи цеху, що виготовляє
широку номенклатуру продукції внутрішньокоопераційного призначення з
тривалим виробничим циклом, найприйнятнішим є показник собівартості:
а) кінцевої (готової) продукції;
б) валової продукції (кошторис витрат);
в) одиниці продукції;
г) однієї нормо-год;
д) усі відповіді рівноцінні.
4. Для поточного оцінювання ефективності роботи підрозділу, що
виготовляє один вид продукції з коротким виробничим циклом,
найприйнятнішим є показник собівартості:
а) кінцевої готової продукції;
б) валової продукції;
в) одиниці продукції;
г) однієї нормо-години;
д) усі відповіді рівноцінні.
5. Планом виробництва дільниці на місяць, в якому 22 робочі дні,
передбачено щоденно виготовляти продукції на 2000 нормо-год. Фактично
виготовлено в перші 5 днів по 1560 нормо-год, а в останні – по 2500 нормо-год.
Протягом решти днів фактичне виробництво відповідало плановому завданню.
Коефіцієнт ритмічності виробництва за місяць становить:
а) 0,80; б) 0,85; в) 0,90; г) 0,95; д) 1,0.
6. Виконання плану виробництва з номенклатури продукції обчислюється
діленням на плановий обсяг продукції:
а) фактичного обсягу продукції;

б) фактичного обсягу продукції, але без урахування перевиконання плану
за окремими номенклатурними позиціями;
в) планового обсягу продукції, збільшеного на перевиконання плану з
дефіцитних виробів;
г) планового обсягу продукції, зменшеного на суму невиконання плану з
дефіцитних виробів;
д) планового обсягу продукції.
7. Кількість готових машинокомплектів визначається:
а) за максимальною кількістю окремих деталей;
б) мінімальною кількісно укомплектованих машин;
в) середньою кількістю виготовлених деталей;
г) мінімальною кількістю виготовлених деталей;
д) сумою виготовлених деталей, що входять у комплект.
8. Оперативне визначення планових витрат на фактичний обсяг
виробництва ґрунтується на:
а) поділі витрат на прямі та непрямі;
б) групуванні витрату калькуляційні статті;
в) групуванні витрат на однорідні елементи;
г) поділі витрат на змінні та постійні;
д) поділі витрат на регульовані та нерегульовані.
9. У базовому періоді витрати підрозділу становили 70000 грн., у
звітному 75000 грн. План виробництва виконано на 110%. Постійні витрати у
загальних витратах підрозділу становлять, грн.:
а) 50000; б) 20000; в) 15000; г) 10000; д) 5000.
10. До збитків, спричинених неналежним виконанням контрагентом своїх
зобов'язань, належать:
а) додаткові витрати;
б) втрата або пошкодження майна;
в) не отриманий прибуток;
г) правильні відповіді а, б;
д) правильні відповіді а, б, в.
11. Матеріальна відповідальність підприємств і їх підрозділів за
виконання своїх договірних зобов'язань здійснюється у формі:
а) поставки продукції (надання послуг);
б) штрафних санкцій;
в) відшкодування збитків;
г) виплат персоналу підприємства, якому спричинено збитки;
д) правильні відповіді б, в.
12. Унаслідок невиконання договору поставки сировини контрагентом
підприємство знизило випуск продукції на 30 штук за ціною за один вироб 250
грн., змінних витратах - 150 грн. Не отриманий прибуток через невиконання
зобов'язань контрагентом у повному обсязі становить (грн.):
а) 7500; б) 4500; в) 3000; г) 0; д) 100.
13. Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у
загальній їх сумі:

а) зменшується;
б) збільшується;
в) залишається незмінною;
г) змінюється залежно від конкретних умов;
д) спочатку зменшується, а згодом збільшується.
14. Через невиконання планового завдання з випуску продукції
заготівельним цехом у механообробному цеху виникли простої, за які
виплачено робітникам 2000 грн. Додаткова зарплата 10%, відрахування на
соціальні заходи 30%. Збитки механообробного цеху від простоїв становлять,
грн.:
а) 2000; б) 2200; в) 2860; г) 2600; д) 3000.
15. У разі зменшення обсягу виробництва і продажу продукції сума
операційного прибутку зменшується на величину:
а) відносного зростання постійних витрат;
б) зменшення маржинального прибутку;
в) зменшення обсягу виробництва;
г) правильні відповіді а, б;
д) правильні відповіді б, в.
16. У зв'язку з невиконанням зобов'язань щодо поставки матеріалів
контрагентом завод знизив виробництво продукції на 5000 грн. Виробничі
витрати на одну гривню товарної продукції 75 коп., в тому числі змінні - 65
коп. Неодержаний (втрачений) прибуток внаслідок невиконання контрагентом
своїх зобов'язань становить (грн.):
а) 5000; б) 1750; в) 1250; г) 500; д) 3250.
17. Через неритмічну подачу заготівок механообробний цех змушений
був форсувати виробництво, застосовуючи надурочну роботу. Доплати
робітникам за надурочну роботу склали 900 грн., додаткова зарплата - 10%,
відрахування на соціальні заходи - 30%. Додаткові витрати (збитки) цеху
становлять, грн.:
а) 900; б) 990; в) 1170; г) 1287; д) 1000.
18. У разі доставки продукції прискореним способом порівняно зі
звичайним (передбаченим угодою, планом) додаткові витрати дорівнюють:
а) фактичним транспортним витратам;
б) різниці між фактичними транспортними витратами і витратами на
звичайне транспортування;
в) витратам на транспортування звичайним способом;
г) фактичним витратам, зменшеним на суму страхування вантажу;
д) вартості вантажу.
19. Завод-постачальник не виконав вчасно замовлення на виготовлення
комплекту спеціального інструменту вартістю 6000 грн., в т.ч. транспортні
витрати 500 грн. Підприємство-замовник змушене було виготовити цей
інструмент власними силами з такими показниками витрат: виробнича
собівартість 7000 грн., адміністративні витрати 1000 грн. Додаткові витрати
підприємства становлять (грн.):
а) 1500; б) 1000; в) 2500; г) 2000; д) 500.

20. На формування виробничих запасів підприємства впливає:
а) потреба в матеріальних ресурсах;
б) періодичність використання матеріальних ресурсів;
в) сезонність виробництва, споживання та транспортування;
г) усі попередні відповіді правильні;
д) правильні відповіді а і б.
21. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно
витрачаються у виробництві, є така, що потребує:
а) мінімальних витрат на придбання і зберігання;
б) мінімальної складської площі;
в) мінімальної кількості транспортних засобів;
г) мінімальних витрат на придбання;
д) мінімальних витрат на зберігання.
22. Для оцінювання виробничих запасів підприємство може
застосовувати протягом року:
а) лише один з методів оцінювання за кожним видом (групою)
виробничих запасів;
б) один з двох визначених на початок року методів оцінювання запасів;
в) різні методи оцінювання для окремих видів (груп) виробничих запасів;
г) правильні відповіді б і в;
д) лише метод ФІФО.
23. У процесі оновлення продукції та впровадження стратегії збуту за
мінімальними цінами доцільно застосовувати:
а) метод ФІФО;
б) метод середньозваженої собівартості;
в) метод нормативних витрат;
г) метод ідентифікованої собівартості.
24. У разі коливання цін на ресурси підприємства для оцінювання запасів
найдоцільніше застосовувати метод:
а) ФІФО;
б) середньозваженої собівартості;
в)нормативних витрат;
г) ідентифікованої собівартості.
25. Якщо керівництво підприємства в певному звітному періоді за умов
інфляції намагається отримати максимальний прибуток та високі дивіденди для
акціонерів, пріоритет надається методу:
а) ФІФО;
б) середньозваженої собівартості;
в) нормативних витрат;
г) ідентифікованої собівартості.
26. Для оцінювання запасів для спеціальних замовлень і специфічних
проектів найдоцільніше застосовувати метод:
а) ФІФО;
б) середньозваженої собівартості;
в) нормативних витрат;

г) ідентифікованої собівартості.
27. Залишок матеріалів на складі підприємства на початок пері-оду
оцінюється сумою в 5000 грн., залишок на кінець періоду - 100 кг ціна
останньої закупки - 10 грн., надійшло за період матеріалів на 3500 грн. Вартість
витрачених матеріалів за методом ФІФО за період становить:
а) 3500 грн.; б) 1000 грн.; в) 7500 грн.; г) 8500 грн.; д) 5000 грн.
28. На початок періоду на складі підприємства зберігалося 100 т сировини
за ціною 12 грн. Протягом періоду надійшло 20 т по 15 грн. та 40 т по 10 грн.
Було відпущено у виробництво 60 т. Вартість залишку сировини на кінець
періоду за методом середньозваженої собівартості становить:
а) 712,5 грн.; б) 1187,5 грн.; в) 1900 грн.; г) 1300 грн.; д) 1000 грн.
29. На початок періоду на складі підприємства зберігалося 15 кг
коштовних металів за ціною 5000 грн. Протягом періоду надійшло 5 кг по 4000
грн. та 2 кг по 6000 грн. Було відпущено у виробництво 21 кг (у порядку
надходження матеріалів). Вартість залишку сиро-вини на кінець періоду за
методом ідентифікованої собівартості становить:
а) 107000 грн.; б) 4000 грн.; в) 5000 грн.; г) 6000 грн.; д) 4863 грн.
30. Адаптація устаткування до зміни обсягу виробництва здійснюється
для:
а) збільшення обсягу виробництва;
б) підвищення продуктивності праці;
в) мінімізації експлуатаційних витрат;
г) підвищення завантаження устаткування;
д) скорочення простоїв устаткування.
31. До основних параметрів адаптації устаткування належать:
а) кількість устаткування, потужність його двигунів і час робо-ти;
б) кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його
роботи;
в) потужність двигунів і час роботи устаткування;
г) пропускна здатність устаткування в машино-годинах;
д) кількість устаткування і потужність його двигунів.
32. Оптимальною є така інтенсивність роботи устаткування, за якої:
а) продуктивність устаткування максимальна;
б) максимально використовується потужність двигунів верста-ту;
в) максимальний час машинної роботи;
г) мінімальні витрати на одиницю роботи (продукції);
д) мінімальні витрати на одиницю часу роботи (машино-годину).
33. У разі зростання інтенсивності роботи устаткування витрати на
одиницю продукції (функція «витрати - результат»):
а) зростають на всьому діапазоні інтенсивностей;
б) спочатку знижуються, а потім зростають, тобто функція ви-трат має Uподібну форму;
в) спочатку зростають, а потім знижуються, тобто функція ви-трат має ∩подібну форму;
г) незмінні;

д) знижуються на всьому діапазоні інтенсивностей.
34. Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями
«витрати - результат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в
такій послідовності:
а) від більш продуктивних до менш продуктивних машин;
б) у порядку спадної продуктивності машин;
в) від машини з меншими граничними витратами в разі адаптації її за
інтенсивністю до досягнення нею рівня витрат наступної машини в разі
адаптації її за часом;
г) від машини з меншими граничними витратами без урахування їх зміни
у процесі адаптації;
д) послідовність розподілу роботи не впливає на загальну величину
витрат, тому може бути довільною.
35. Основними складовими лізингових платежів (орендної плати) є:
а) амортизаційні відрахування і лізинговий дохід (дохід на капітал);
б) амортизаційні відрахування і експлуатаційні втрати;
в) амортизаційні відрахування і витрати на ремонт;
г) витрати на страхування майна і ремонт;
д) витрати на страхування майна і лізинговий дохід.
36. Машина поставляється за договором лізингу на 2 роки з на-ступним
викупом. Орендна плата за рік становить 2880 грн., ціна викупу за залишковою
вартістю 2160 грн. Дисконтна ставка 20%. Загальні витрати на лізинг у
теперішній вартості становлять (грн.):
а) 7920; б) 5760; в) 4400; г) 6560; д) 5900.
37. У разі порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування
(лізинг, купівля у кредит) економічно вигіднішим вважається той, який
забезпечує:
а) мінімальні річні платежі;
б) мінімальний відсоток річного доходу (орендний дохід, від-соток за
кредит);
в) лінійну амортизацію;
г) мінімальні загальні витрати у теперішній вартості;
д) максимальний термін оплати вартості устаткування.
38. Ануїтетними вважаються платежі, які протягом певної кіль-кості
років:
а) поступово зменшуються;
б) поступово зростають;
в) однакові;
г) спочатку зростають, а потім зменшуються;
д) спочатку зменшуються, а потім зростають.
39. Машина вартістю 20000 грн. купується за кредит, що надається на 2
роки під 20% річних. Кредит повертається в кінці кожного року рівними
сумами, тобто першого і другого року по 10000 грн. Загальна сума відсотків за
два роки становитиме, грн.:
а) 6000; б) 4000; в) 8000; г) 5000; д) 7000.

