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1. Витрати підприємства – це:
а) зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені;
б) обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових
ресурсів), необхідних для здійснення підприємством господарської
діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту
власників у грошовому вираженні;
в) комплексний економічний показник, який об’єднує в собі витрати на спожиті
засоби виробництва, витрати на заробітну плату робітників підприємства, а
також частину прибутку, призначену для соціального страхування;
г) усі відповіді правильні.
2. Собівартість продукції як економічна категорія – це:
а) зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені;
б) обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових
ресурсів), необхідних для здійснення підприємством господарської
діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту
власників у грошовому вираженні;
в) комплексний економічний показник, який об’єднує в собі витрати на спожиті
засоби виробництва, витрати на заробітну плату робітників підприємства, а
також частину прибутку, призначену для соціального страхування;
г) усі відповіді правильні.
3. До виробничої собівартості будівельної продукції включаються:
а) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
б) наднормові виробничі витрати;
в) прямі матеріальні витрати;
г) загальновиробничі витрати.
4. До собівартості реалізованої продукції включаються:
а) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
б) наднормові виробничі витрати;
в) прямі матеріальні витрати;
г) загальновиробничі витрати.
5. Класифікація витрат підприємства за економічними елементами передбачає їх
розподіл наступним чином:
а) сировина та матеріали; енергія технологічна; основна та додаткова заробітна
плата виробничих робітників; утримання та експлуатація машин і
механізмів; загальновиробничі (накладні) витрати; підготовка та освоєння
виробництва; позавиробничі витрати;
б) прямі та непрямі витрати;
в) постійні та змінні витрати;
г) матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні
заходи; амортизація; інші витрати.
6. Класифікація витрат підприємства за калькуляційними статтями передбачає їх
розподіл наступним чином:
а) сировина та матеріали; енергія технологічна; основна та додаткова заробітна
плата виробничих робітників; утримання та експлуатація машин і
механізмів; загальновиробничі (накладні) витрати; підготовка та освоєння

виробництва; позавиробничі витрати;
б) прямі та непрямі витрати;
в) постійні та змінні витрати;
г) матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні
заходи; амортизація; інші витрати.
7. Калькуляція собівартості – це:
а) грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції;
б) поточні витрати, які пов’язані з вирішенням таких задач як закупівля
сировини та матеріалів, їх транспортування та зберігання, обслуговування
матеріально-технічної бази, утримання персоналу, тощо;
в) визначення витрат за статтями собівартості;
г) довгострокові витрати, пов’язані з вирішенням стратегічних задач
підприємства, таких як будівництво, реконструкція або придбання нових
приміщень, придбання нових машин та обладнання, тощо.
8. Всі витрати підприємства укрупнено можна розділити на два блоки:
а) прямі витрати;
б) поточні витрати;
в) загальновиробничі витрати;
г) довгострокові витрати.
9. Сума витрат, які не залежать від кількості виконаних робіт (в певних межах) –
це:
а) прямі витрати;
б) поточні витрати;
в) змінні витрати;
г) постійні витрати.
10. Витрати, які безпосередньо пов’язані з виготовленням певного виду продукції
та можуть бути обчислені на її одиницю, називаються:
а) прямі витрати;
б) поточні витрати;
в) змінні витрати;
г) постійні витрати.
11. Різниця між доходами від реалізації продукції та обов’язковими платежами, що
входять до ціни продукції, є:
а) валовим доходом підприємства;
б) чистим доходом підприємства;
в) доходом підприємства;
г) прибутком підприємства.
12. Різниця між доходом від реалізації продукції та витратами на її виробництво та
реалізацію є:
а) валовим доходом підприємства;
б) чистим доходом підприємства;
в) доходом підприємства;
г) прибутком підприємства.
13. Загальна сума доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності за
певний проміжок часу, є:
а) валовим доходом підприємства;
б) чистим доходом підприємства;
в) доходом підприємства;
г) прибутком підприємства.
14. До основних функцій прибутку в ринковій економіці належать:
а) ціноутворююча, розвиваюча;
б) оціночна, розподільна, стимулююча;

в) оціночна, розподільна, регулююча;
г) організаційна, мотиваційна, контролююча.
15. Відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність
господарської та фінансової діяльності підприємства, – це:
а) ціна;
б) рентабельність;
в) доход;
г) прибуток.
16. В загальному випадку фактори, що впливають на прибуток підприємства,
поділяються на :
а) зовнішні та внутрішні;
б) прямі та опосередковані;
в) довгострокові та короткострокові;
г) усі відповіді правильні.
17. До факторів безпосереднього впливу на прибуток підприємства відносяться:
а) собівартість виробництва та ціна продукції;
б) знос виробничих фондів;
в) номенклатура та асортимент виробництва;
г) витрати на маркетингові заходи.
18. Рентабельність продукції розраховується за наступною формулою:
ВП
Р 
 100% ;
а)
ОФ
ВП
Р 
 100% ;
б)
С ТП
ВП
Р 
 100% ;
в)
С
ВП
Р 
 100% .
г)
А
19. Рентабельність виробничих фондів підприємства розраховується за наступною
формулою:
ВП
Р 
 100% ;
а)
ОФ
ВП
Р 
 100% ;
б)
С ТП
ВП
Р 
 100% ;
в)
С
ВП
Р 
 100% .
г)
А
20. Загальний рівень рентабельності підприємства розраховується за наступною
формулою:
ВП
Р 
 100% ;
а)
ОФ
ВП
Р 
 100% ;
б)
С ТП
ВП
Р 
 100% ;
в)
С
ВП
Р 
 100% .
г)
А
21. Ціна продукції – це:

а

грошовий вираз витрат на виробництво;

б

грошовий вираз вартості товару;

в

визначення витрат на виробництво за статтями собівартості;

)
)
)
г
кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару
)
або послуги.
22. В умовах ринкової економіки ціна виконує наступні функції:
а
стимулююча, розподільча, регулююча;
)
б
обліково-аналітична, стимулююча, розподільча, регулююча;
)
в
обліково-аналітична, організаційна, стимулююча, розподільча,
)
регулююча;
г
обліково-аналітична,
стимулююча,
розподільча,
регулююча,
)
контролююча.
23. Стимулююча функція ціни полягає в наступному:
а
ціна забезпечує облік результатів господарювання та їх
)
прогнозування;
б
ціна впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів у суспільстві;
)
в
ціна сприяє раціональному використанню обмежених ресурсів,
)
науково-технічному прогресу, оновленню асортименту;
г
Ціна здійснює збалансування між окремими виробництвами, попитом
)
і пропозицією.
24. Основними структурними елементами ціни є:
а
податок на додану вартість та акцизний збір;
)
б
собівартість та прибуток;
)
в
націнки постачальницько-збутових організацій та торгівельні
)
надбавки;
г
усі відповіді правильні.
)
25. Залежно від особливостей процесу ціноутворення розрізняють наступні виді
цін:
а

вільні та фіксовані ціни;

б

гуртові та роздрібні ціни;

в

світові та ввізні ціни;

)
)
)
г
усі відповіді правильні.
)
26. За способом встановлення розрізняють наступні виді цін:
а
вільні та фіксовані ціни;
)
б
гуртові та роздрібні ціни;
)
в
світові та ввізні ціни;
)

г

усі відповіді правильні.

)
27. Ціни, за якими здійснюється реалізація дорожньо-будівельної продукції,
визначаються на основі:
а
гуртових (відпускних) цін;
)
б
вільних цін;
)
в
кошторисних цін;
)
г
роздрібних цін.
)
28. Ціни, за якими державні та приватні підприємства розраховуються між собою
або з крупними посередниками за великі партії продукції або робіт, відносяться до:
а
гуртових (відпускних) цін;
)
б
вільних цін;
)
в
кошторисних цін;
)
г
роздрібних цін.
)
29. До основних чинників, що впливають на ціни, відносяться:
а
конкуренція виробників;
)
б
купівельна спроможність грошей.
)
в
співвідношення попиту та пропозиції;
)
г
усі відповіді правильні.
)
30. В практиці українських виробників найбільш застосовуваним методом
ціноутворення є:
а)
метод «очікуваного прибутку»;
б)
метод «витрати + прибуток»;
в)
метод швидкого повернення витрат;
г)
метод оцінки споживчої вартості.
До загальновиробничих витрат кошторисної собівартості не відносяться:
а) витрати на заробітну плату робітників-будівельників;
б) витрати на заробітну плату машиністів та ремонтників;
31
в) витрати на соціальне страхування працівників;
г) витрати на матеріали та контрукції;
д) витрати на експлуатацію машин та механізмів;
Соціальне страхування не розповсюджується на:
а) на промислово-виробничий персонал;
32
б) на адміністративний персонал;
в) немає вірної відповіді.
Витрати на експлуатацію машин та механізмів залежать від:
а) вартості експлуатації машино-години машини або механізму;
33 б) заробітної плати робітників-будівельників;
в) планового часу експлуатації машини;
г) ісі відповіді вірні.
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Заробітна плата в загальновиробничих витратах залежить від:
а) трудовитрат в прямих витратах;
б) трудовитрат в загальновиробничих витратах;
в) немає вірної відповіді.
До трудомісткості в загальновиробничих витратах не відносяться
трудовитрати:
а) машиністів;
б) ремонтних працівників;
в) робітників-будівельників;
г) усі відповіді вірні.
Не є вартісними показниками локального кошторису:
а) заробітна плата робіників;
б) трудомісткість робіт;
в) вартість матеріалів, виробів, конструкцій;
г) експлуатація машин та механізмів;
д) немає вірної відповіді.
Кошторисний прибуток дорожньо-будівельного підприємства залежить
від:
а) понесених на будівництво витрат;
б) трудомісткості робіт;
в) нарахованої заробітної плати усіх категорій працівників;
г) немає вірної відповіді.
До прямих витрат кошторисної собівартості відносяться:
а) витрати на покриття решти статей;
б) витрати на заробітну плату робітників-будівельників;
в) витрати на соціальне страхування;
г) немає вірної відповіді.
До трудомісткості в прямих витратах не відносяться трудовитрати:
а) машиністів;
б) ремонтних працівників;
в) робітників-будівельників;
г) немає вірної відповіді.
До результативних показників локального кошторису належать:
а) кошторисна вартість;
б) кошторисна трудомісткість;
в) кошторисна заробітна плата;
г) усі відповіді вірні.
До формальних ознак підприємства не відносіть:
а) наявність печатки;
б) ведення бухгалтерського обліку;
в) наявність планового відділу;
г) наявність статуту.
Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від
акціонерного товариства закритого типу полягає в:
а) специфічності господарської діяльності;
б) способі розміщення цінних паперів;
в) розмірі статутного фонду;
г) системі контролю над діяльністю.
До вартісних показників виробничої програми підприємства не належить:
а) товарна продукція;
б) валова продукція;
в) номенклатура та асортимент;

г) реалізована продукція;
д) чиста та умовно-чиста продукція.
Валовий оборот підприємства характеризує обсяг валової продукції:
а) для використання в межах підприємства;
44 б) для використання поза межами підприємства;
в) незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах
підприємства чи поза ним.
До складу чистої продукції не входить:
а) вартість сировини;
б) вартість матеріалів;
45 в) вартість електроенергії;
г) сума амортизаційних відрахувань;
д) усе перелічене.
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Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій
економіці:
а) головний мотив діяльності – одержання прибутку;
б) розподіл відповідальності за результати діяльності між
підприємством і державою;
в) мінімально необхідний ступінь державного втручання в діяльність
підприємства;
г) повна автономія і самостійність підприємства.
Відповідно до Господарського Кодексу України підприємства відносять до
великих, середніх або малих за:
а) площиною;
б) формою власності;
в) положенням на споживчому ринку;
г) кількістю працюючих та обсягом валового доходу.
Не відносяться до мікросередовища підприємства:
а) споживачі;
б) постачальники;
в) конкуренти;
г) міжнародне довкілля.;
Для обчислення обсягу виробництва і реалізації продукції
використовуються показники:
а) натуральні;
б) трудові;
в) вартісні;
г) усі відповіді правильні.
Додаткову вартість, створену на підприємстві, з включенням
амортизаціних відрахувань, відбиває показник:
а) чистої продукції;
б) товарної продукції;
в) умовно-чистої продукції;
г) реалізованої продукції.
Рівень відповідальності підприємства за результати своєї діяльності в
ринковій економіці характеризується:
а) повною відповідальністю, в окремих випадках навіть особистим
майном;
б) обов’язковим розподілом відповідальності між підприємством і
державою;
в) мінімальним ризиком господарської діяльності;
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г) усі відповіді вірні.
Основною ознакою, що визначає відмінність господарських товарист між
собою, є:
а) кількість працюючих;
б) ступінь майнової відповідальності;
в) особливості оподаткування;
г) термін функціонування.
Не відносяться до макросередовища підприємства фактори:
а) екологічні;
б) політичні;
в) демографічні;
г) державні органи.
Виробнича програма підприємства - це:
а) стратегічний план економічного розвитку підприємства;
б) система планових завдань із виробництва й доставки продукції
споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості
та у встановлені строки згідно з договорами поставок;
в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що постачається на
зовнішній ринок;
г) план ресурсного забезпечення підприємства.
Внутрішньозаводський оборот - це:
а) кількість продукції підприємства, яка використовується всередині нього
для подальшої переробки;
б) кількість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства;
в) вартість готової продукції, що реалізована робітникам підприємства за
внутрішніми цінами підприємства.
Товариства з обмеженою відповідальністю є більш поширеними ніж
товариства з повною відповідальністю у зв’язку з тим, що:
а) засновані переважно на власній праці їх членів;
б) їх майно формується за рахунок оренди засобів виробництва;
в) його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними
капіталу в статутний фонд;
г) його члени несуть солідарну відповідальність у рамках усього
влсного майна.
Зовнішньому середовищу підприємства властива:
а) рухливість;
б) повна інформація про всіх суб’єктів;
в) конкуренція між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства;
г) усі відповіді вірні.
До трудових вимірників виробничої програми підприємства не належать:
а) нормо-години;
б) людино-години;
в) станко-години;
г) тонни.
Універсальними показниками виробничої програми в системі оцінки
обсягів виробництва та реалізації продукції є:
а) натуральні;
б) умовно-натуральні;
в) трудові;
г) вартісні.
Чиста продукція - це:
а) новостворена підприємством вартість;
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б) продукція, виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього
підприємства;
в) продукція, виготовлена без виробничої кооперації з іншими
підприємствами;
г) продукція, виготовлена понад державне замовлення.
До активної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, устаткування, передавальні пристрої;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;
г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби.
Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати
виробництва й обігу;
б) їхню ринкову вартість;
в) можливу ціну їхнього продажу;
г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.
До оборотних фондів відноситься:
а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;
б) запаси готової продукції на складах підприємства;
в) кошти на валютному рахунку;
г) усі відповіді вірні.
Кваліфікація — це:
а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних
спеціальних знань;
б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних
лавичок;
в) більш вузький різноввд трудової діяльності в межах професії;
г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають
ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій
обумовленої складності.
Основна заробітна плата — це:
а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і
визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не
може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
в) будь який заробіток, що за трудовим договором виплачується
працівникові за виконану роботу та надані послуги;
г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і
компенсаційних виплат.
Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в результаті
придбання, будівництва оцінюються за:
а) відновною вартістю;
б) первісною вартістю;
в) залишковою вартістю.
Амортизація основних фондів — це:
а) знос основних фондів;
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість
виготовленої продукції;
в) відтворення основних фондів;
г) витрати з утримування основних фондів.
До складу оборотних коштів підприємства входять:
а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на
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складі;
б) оборотні фонди і фонди обігу;
в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх
періодів.
Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого
персоналу:
а) працівники дитячого саду та бази відпочинку;
б) робітники інструментального цеху;
в) робітники транспортного цеху;
г) працівники складу заводу.
Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:
а) результатів його праці;
б) рівня його кваліфікації;
в) складності робіт, що ним виконуються;
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому він
працює.
Норма амортизації (%) показує:
а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;
б) нормативний термін експлуатації основних фондів;
в) частку вартості основних фондів, що щорічно переноситься на
створену продукцію.
Основне призначення фондів обігу полягає у:
а) прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;
б) покритті зносу основних фондів;
в) забезпеченні безперервності обігу фондів;
г) забезпеченні ритмічності процесу виробництва;
д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників.
Чим відрізняється професія від спеціальності?
а) те саме;
б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії;
в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності.
Додаткова заробітна плата не включає:
а) тарифні ставки;
б) доплати;
в) надбавки;
г) премії.
Відрядна розцінка — це:
а) показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місця
розташування підприємства;
б) встановлений розмір добових виплат для відряджених робітників;
в) середній тарифний коефіцієнт;
г) розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи.

Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
а) науково-технічний розвиток підприємства;
76 б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;
в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної
плати.
Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:
а) менше коефіцієнт оборотності;
77
б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;
в) більше тривалість одного обороту.
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До категорії «службовець» відносяться працівники, що:
а) займаються інженерно-технічними, економічними й іншими
роботами;
б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання
матеріальних благ;
в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль,
господарське обслуговування;
г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства.
Методами виміру продуктивності праці, які використовуються на
підприємствах, є:
а) натуральний, вартісний, трудовий;
б) продуктивний, непродуктивний;
в) грошовий, виробничий, товарний;
г) основний, допоміжний.
Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці
визначається:
а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;
б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;
в) нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
г) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;
д) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.
До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і
техніка.
Під впливом форм якого зносу основні фонди стають застарілими за
своїми технічними характеристиками і економічній ефективності?
а) фізичного;
б) морального.
Розмір фондів обігу залежить від:
а) умов реалізації готової продукції;
б) тривалості технологічного циклу;
в) рівня технології.
Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньо облікової їх
чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:
а) плинності;
б) прийому;
в) вибуття;
г) сталості.
Сума коштів, отримана працівником за свою працю на підприємстві— це:
а) номінальна заробітна плата;
б) реальна заробітна плата;
в) прибуток робітника.
Показник фондомісткості характеризує:
а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;
б) вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продукції, що
випускається;
в) вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн основних
виробничих фондів.
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:
а) розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн виробничих
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фондів;
б) середню тривалість одного обороту;
в) кількість оборотних коштів за відповідний період;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.
Яке з понять характеризує виробіток:
а) кількість продукції, вироблена в середньому на одному верстаті;
б) вартість виробленої продукції, що приходиться на одного
середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу
(робітника);
в) час на виробництво запланованого обсягу продукції;
г) номенклатура продукції, що випускається.
Зміну в рівні реальної заробітної плати можна визначити, порівнюючи
зміни в рівні номінальної заробітної плати зі змінами в:
а) рівні цін на товари та послуги;
б) нормі прибутку;
в) ставках оподаткування;
г) продуктивності праці.
У разі відрядної оплати праці основний заробіток працівника визначається:
а) обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі і тарифною
ставкою;
б) нормативною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою за
одиницю продукції;
в) обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі та відрядною
розцінкою;
г) фактичною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
д) фактичною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою.
До активної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, устаткування, передавальні пристрої;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;
г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби.
Амортизація основних фондів — це:
а) знос основних фондів;
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість
виготовленої продукції;
в) відтворення основних фондів;
г) витрати з утримування основних фондів.
Чим відрізняється професія від спеціальності?
а) те саме;
б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії;
в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності.
Методами виміру продуктивності праці, які використовуються на
підприємствах, є:
а) натуральний, вартісний, трудовий;
б) продуктивний, непродуктивний;
в) грошовий, виробничий, товарний;
г) основний, допоміжний.
Сума коштів, отримана працівником за свою працю на підприємстві— це:
а) номінальна заробітна плата;
б) реальна заробітна плата;
в) прибуток робітника.
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Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати
виробництва й обігу;
б) їхню ринкову вартість;
в) можливу ціну їхнього продажу;
г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.
Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в результаті
придбання, будівництва оцінюються за:
а) відновною вартістю;
б) первісною вартістю;
в) залишковою вартістю.
Основне призначення фондів обігу полягає у:
а) прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;
б) покритті зносу основних фондів;
в) забезпеченні безперервності обігу фондів;
г) забезпеченні ритмічності процесу виробництва;
д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників.
До категорії «службовець» відносяться працівники, що:
а) займаються інженерно-технічними, економічними й іншими
роботами;
б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання
матеріальних благ;
в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль,
господарське обслуговування;
г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства.
Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньо облікової їх
чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:
а) плинності;
б) прийому;
в) вибуття;
г) сталості.
Показник фондомісткості характеризує:
а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;
б) вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продукції, що
випускається;
в) вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн основних
виробничих фондів.
Норма амортизації (%) показує:
а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;
б) нормативний термін експлуатації основних фондів;
в) частку вартості основних фондів, що щорічно переноситься на
створену продукцію.
До оборотних фондів відноситься:
а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;
б) запаси готової продукції на складах підприємства;
в) кошти на валютному рахунку;
г) усі відповіді вірні.
Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого
персоналу:
а) працівники дитячого саду та бази відпочинку;
б) робітники інструментального цеху;
в) робітники транспортного цеху;
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г) працівники складу заводу.
Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці
визначається:
а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;
б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;
в) нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
г) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;
д) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.
Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
а) науково-технічний розвиток підприємства;
б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;
в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної
плати.
До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і
техніка.
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:
а) розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн виробничих
фондів;
б) середню тривалість одного обороту;
в) кількість оборотних коштів за відповідний період;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.
Кваліфікація — це:
а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних
спеціальних знань;
б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних
навичок;
в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають
ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій
обумовленої складності.
Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:
а) результатів його праці;
б) рівня його кваліфікації;
в) складності робіт, що ним виконуються;
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому він
працює.
До формальних ознак підприємства не відносіть:
а) наявність печатки;
б) ведення бухгалтерського обліку;
в) наявність планового відділу;
г) наявність статуту.
До оборотних фондів відноситься:
а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;
б) запаси готової продукції на складах підприємства;
в) кошти на валютному рахунку;
г) усі відповіді вірні.
Методами виміру продуктивності праці, які використовуються на
підприємствах, є:
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а) натуральний, вартісний, трудовий;
б) продуктивний, непродуктивний;
в) грошовий, виробничий, товарний;
г) основний, допоміжний.
Основна заробітна плата — це:
а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і
визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не
може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
в) будь який заробіток, що за трудовим договором виплачується
працівникові за виконану роботу та надані послуги;
г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і
компенсаційних виплат.
Прибуток— це:
а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням
матеріальних і прирівняних до них витрат;
б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на
виробничу і комерційну діяльність;
в) виручка від підприємницької діяльності;
г) дохід підприємства.
Рівень відповідальності підприємства за результати своєї діяльності в
ринковій економіці характеризується:
а) повною відповідальністю, в окремих випадках навіть особистим
майном;
б) обов’язковим розподілом відповідальності між підприємством і
державою;
в) мінімальним ризиком господарської діяльності;
г) усі відповіді вірні.
Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в результаті
придбання, будівництва оцінюються за:
а) відновною вартістю;
б) первісною вартістю;
в) залишковою вартістю.
Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:
а) менше коефіцієнт оборотності;
б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;
в) більше тривалість одного обороту.
Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньо облікової їх
чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:
а) плинності;
б) прийому;
в) вибуття;
г) сталості.
До постійних витрат не відноситься наступна стаття собівартості:
а) цехові витрати;
б) загальнозаводські витрати;
в) зворотні відходи;
г) втрати від браку;
д) позавиробничі витрати.
Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій
економіці:
а) головний мотив діяльності – одержання прибутку;
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б) розподіл відповідальності за результати діяльності між
підприємством і державою;
в) мінімально необхідний ступінь державного втручання в діяльність
підприємства;
г) повна автономія і самостійність підприємства.
До активної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, устаткування, передавальні пристрої;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;
г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби.
Основне призначення фондів обігу полягає у:
а) прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;
б) покритті зносу основних фондів;
в) забезпеченні безперервності обігу фондів;
г) забезпеченні ритмічності процесу виробництва;
д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників.
Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці
визначається:
а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;
б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;
в) нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
г) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;
д) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.
Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної
діяльності на величину:
а) процентів за довгострокові кредити;
б) податку на прибуток;
в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та
податку на надзвичайний прибуток;
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій.
Основною ознакою, що визначає відмінність господарських товарист між
собою, є:
а) кількість працюючих;
б) ступінь майнової відповідальності;
в) особливості оподаткування;
г) термін функціонування.
Чим відрізняється професія від спеціальності?
а) те саме;
б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії;
в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності.
Амортизація основних фондів — це:
а) знос основних фондів;
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість
виготовленої продукції;
в) відтворення основних фондів;
г) витрати з утримування основних фондів.
Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати
виробництва й обігу;
б) їхню ринкову вартість;
в) можливу ціну їхнього продажу;
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г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.
До загальновиробничих витрат не відносять витрати на:
а) охорону праці;
б) відрядження;
в) амортизаційні відрахування на відтворення машин та устаткування;
г) управління, виробниче і господарське обслуговування в межах
виробництва
Виробнича програма підприємства - це:
а) стратегічний план економічного розвитку підприємства;
б) система планових завдань із виробництва й доставки продукції
споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості
та у встановлені строки згідно з договорами поставок;
в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що постачається на
зовнішній ринок;
г) план ресурсного забезпечення підприємства.
До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і
техніка
Додаткова заробітна плата не включає:
а) тарифні ставки;
б) доплати;
в) надбавки;
г) премії.
До складу оборотних коштів підприємства входять:
а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на
складі;
б) оборотні фонди і фонди обігу;
в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх
періодів.
Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу
виготовленої продукції, називаються:
а) змінними;
б) постійними;
в) прямими;
г) непрямими
Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від
акціонерного товариства закритого типу полягає в:
а) специфічності господарської діяльності;
б) способі розміщення цінних паперів;
в) розмірі статутного фонду;
г) системі контролю над діяльністю.
Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
а) науково-технічний розвиток підприємства;
б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;
в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної
плати.
Розмір фондів обігу залежить від:
а) умов реалізації готової продукції;
б) тривалості технологічного циклу;
в) рівня технології.

Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:
а) результатів його праці;
б) рівня його кваліфікації;
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в) складності робіт, що ним виконуються;
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому він
працює.
Рентабельність — це:
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на
виробничу і комерційну діяльність підприємства;
130 б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;
в) різниця між виручкою та прямими витратами;
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної
продукції.

