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1. Охоплює матеріально-технічні та економічні умови, суспільні відносини та інститути і 
інші чинники, що впливають на підприємства – це... 
2. Фондовіддача розраховується як відношення вартості виготовленої продукції до... 
3. Партія предметів праці з операції на операцію при послідовному їх поєднанні 
передається:  
4. Міжцехове оперативне планування 
5. Сертифікат – це... 
6.  Рівень продуктивності праці не залежить від: 
7. Нововведення, що проводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності 
конкретних підприємств, є: 
8. Витрати, зв’язані із безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції – 
виготовлення продукції, називають... 
9. Процес визначення мети діяльності, передбачення майбутнього розвитку та поєднання 
індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату – це... 
10. Випуск продукції у розрахунку на одиницю устаткування характеризує... 
11. Фізичний знос основних фондів – це: 
12. Ефективність виробництва забезпечується за рахунок: 
13. Який документ засвідчує високий рівень якості і відповідність міжнародним 
стандартам: 
14.  Заробітна плата працівника – відрядника залежить від:  
15. Цінний папір, який надає право власності на частку майна і прибутку АТ – це... 
16. Витрати, безпосередньо зв’язані з виготовленням певного різновиду продукції і 
можуть бути прямо обчислені на її одиницю це - ... 
17.Сукупність окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують 
послуги для особистого споживання – це... 
18. Амортизація основних фондів – це... 
19. Процес одночасного розвитку багатьох технологічно не пов’язаних між собою видів 
виробництва, значного розширення номенклатури та асортименту вироблюваних 
підприємством виробів, називається: 
20. В умовах одиничного виробництва використовують: 
21. Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у: 
22.  Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:  
23. Зовнішні інвестиції поділяються на: 
24. Функція ціни товару, яка використовується для мотивації підвищення ефективності 
господарювання, називається...  
25.Акціонерна форма власності, що передбачає колективне володінні власністю, 
концентрацію функцій управління підприємства у руках професійних управляючих – це... 
26. В яких одиницях виміру здійснюється аналіз і планування основних фондів? 
27. Автоматичні процеси – це процеси, які... 



28.Регулююча функція заробітної плати передбачає: 
29. Вкажіть позичкове джерело формування інвестиційних ресурсів: 
30. Від обсягу виробництва не залежать...  
31.  Самостійна відокремлена господарська одиниця з правом юридичної особи, яка 
займається комерційною діяльності і має за мету отримання максимального прибутку – 
це... 
32. Робота всіх підрозділів підприємства і випуску продукції мають здійснюватися за 
певним ритмом, планомірною повторюваністю – це принцип: 
33.  Номінальна заробітна плата залежить від: 
34. Фінансові інвестиції означають вкладення капіталу для: 
35. Відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів – 
це... 
36.  Товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розміри яких визначаються 
установчими документами і учасники яких несуть відповідальність у межах їхніх вкладів 
– це ... 
37. Удосконалення діючого устаткування з метою запобігання техніко-економічного 
старіння і підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог 
виробництва здійснюється за рахунок проведення: 
38. Принцип спеціалізації виробничого процесу означає: 
39. Оперативне планування складається з двох напрямків роботи:  
40. Які методи застосовують відносно рівня якості окремих видів продукції? 
41.  Для обчислення трудомісткості слід: 
42. Підприємства, які створюються за участю іноземних інвесторів, називаються: 

 

43. Витрати, які не можна безпосередньо обчислити для окремих різновидів продукції, бо 
вони зв’язані не з виготовленням конкретних виробів, а з процесом виробництва в цілому 
є... 
44.  Які суб’єкти господарювання, що господарюють на ринку, не є юридичними особами? 
45. Основні виробничі фонди у кожному виробничому циклі... 
46. До складу оборотних коштів підприємства входять...  
47. Для якого типу виробництва характерно обмежена номенклатура продукції, обсяг 
випуску може бути достатньо великим, а вироблення окремих виробів повторюється 
певними партіями періодично? 
48.  Вкажіть основні форми заробітної плати: 
49. Соціально-економічні інноваційні процеси передбачають виникнення і впровадження: 
50. Усі витрати підприємства на виробництво продукції формують: 
51. Право розпоряджатися виробленою продукцією належить... 
52. Амортизація основних фондів – це: 
53. Комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови 
для функціонування підприємства, називають... 
54. Метод планування за узгодженістю ресурсів та потреб може бути: 
55. До сфери державного регулювання оплати праці належать регулювання: 
56. Облігації – це цінний папір, який: 
57. Прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його розподілу 
називають... 
58.  Який із напрямків діяльності є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів 
у системі господарювання на підприємстві? 
59. Удосконалення діючого устаткування з метою запобігання техніко-економічного 
старіння і підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог 
виробництва здійснюється за рахунок проведення... 
60. Який документ засвідчує високий рівень якості і відповідність міжнародним 
стандартам: 



61.  Соціальна функція заробітної плати передбачає: 
62. Валові капітальні вкладення спрямовуються на: 
63. Ціни, які визначаються самостійно торговельними підприємствами та іншими 
організаціями, що здійснюють продаж товарів чи надають послуги населенню, 
називають... 
64.  Назвіть критерій, за яким в Україні підприємства відносять до малих:  
65. До основних виробничих фондів підприємства не належать: 
66. Сукупність підрозділів підприємства, що забезпечують задоволення соціально-
побутових і культурних потреб робітників підприємства, - це... 
67. Сертифікат – це... 
68. Вартісна величина „споживчого кошика” має визначити: 

 

69. Інвестиції – це... 
70. Форма виробничих зв‘язків між підприємствами, що спільно виготовляють певний вид 
кінцевої продукції – це... 
71.  Бартер є однією із форм співробітництва підприємств у сфері... 
72. Основні фонди числяться на балансі підприємства впродовж усього періоду їх 
функціонування за: 
73. Показником, що характеризує рівень продуктивності праці на підприємстві, є: 
74. Стратегія діяльності підприємства це: 
75. Висока якість товару забезпечується в країнах: 
76. Продуктивність праці характеризується: 
77. Вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості 
проекту називають: 
78. Витрати, за допомогою яких створюють необхідні умови для функціонування 
виробництва, його організації, управління, обслуговування є: 
79.  Підприємницька діяльність, яка орієнтується на створення  традиційних або 
інноваційних видів товарів є... 
90. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання, 
будівництва оцінюється за... 
91. Оборотні кошти підприємства використовуються ефективніше тоді, коли... 
92. Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні основної продукції 
підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають...  
93. До категорії службовців належать: 
94. За умови незмінної якості конкурентноздатність товару є: 
95.  Погодинна форма оплати праці передбачає залежність заробітку працівника від: 
96. Організаційні інноваційні процеси передбачають виникнення і впровадження: 

97. Прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має назву: 
98.  Генеральну (головну) мету підприємства, тобто окреслено причину його існування у 
світовій практиці заведено називати... 
99. Яка вартість використовується при нарахуванні амортизації? 
100. Планування підприємства за часом буває: 
101. До категорії спеціалістів належать: 
102. Відтворююча функція заробітної плати передбачає: 
103. Вексель – цінний папір, який: 
104. Якщо підприємство має господарську самостійність, це не означає, що воно: 
 
105.  Напрямок діяльності підприємства, який охоплює науково-технічні розробки, 
запровадження нововведень, формування інвестиційної політики на найближчі роки є: 
106. Виробничі фонди поділяються на основні і оборотні залежать від... 
107. Які елементи слід включати до складу оборотних фондів підприємства? 



108. Які з перелічених завдань виконує ремонтна служба на підприємстві? 
109. Показником продуктивності праці є: 
110. Встановлюючи стандарти якості держава:  
111.  Який фактор не впливає на ставку заробітної плати? 
112. Вкажіть власне джерело формування інвестиційних ресурсів: 
113. Чистий прибуток підприємства не використовується на: 

114. Напрямок діяльності підприємства, який передбачає безпосередню організацію збуту 
продукції, розвиток належного стимулювання покупців є... 
115. Найважливішою функцією управління підприємством є: 
116.Ефективність виробництва забезпечується за рахунок: 
117. На який напрямок не використовується чистий прибуток: 
118.  До фінансової діяльності підприємства відносять: 

119. Власний капітал підприємства створюється за рахунок... 
120. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є...  
121. Час яких операцій не включається до виробничого циклу?. 
122. Рівність продуктивності праці відображає показник: 

123. Довгострокові витрати капіталу на відтворення основних фондів і об’єктів соціальної 
інфраструктури називають: 

 124. Поточні витрати підприємства відшкодовуються за рахунок:  

125. Підприємство з правами юридичної особи, контрольний пакет акцій або статутний 
фонд якого належить іншому підприємству – це: 
126. Позиковий капітал підприємства формується за рахунок: 
127. Оперативні плани розробляються строком на: 
128. Комплексні показники якості: 
129.  До основної заробітної плати робітника належить: 
130. Яке с положень не являється показником технічного рівня нововведень:  
131. Функція ціни товару, яка зводиться до того, що за її допомогою здійснюється 
перерозподіл частини доходів первинних суб’єктів господарювання та населення – це: 

 
132. Підприємство, створене на основі об’єднання майна двох або більше країн, які мають 
права юридичної особи – це: 

133. Оборотні кошти підприємств мають... 
134. Розподіл витрат на постійні і змінні здійснюється з метою: 

135. Підприємство, яке функціонує на основі права приватної власності – це… 

136. Строк служби засобів праці з моменту введення у виробничий процес до вибуття є... 
137. Які елементи входять до фондів обігу?  
138. Моральний знос основних фондів – це: 
139. Середньострокові плани розробляються на: 
140. Вимоги споживача до якості товару можуть знижуватись: 
141. Стимулююча функція заробітної плати передбачає: 

142. Реальні інвестиції – вкладення капіталу з метою: 

143. Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність – це: 



144. Суб’єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність на основі взятого 
ним в оренду майнового комплексу – це: 
145. Довгострокові та перспективні плани розробляються строком на: 
146. Встановлюючи стандарти якості держава: 
147. Реальна заробітна плата не враховує:  

148. До власних джерел фінансування інвестиційної діяльності належить: 
149. Соціальні витрати підприємства відшкодовують за рахунок: 
150. До інвестиційної діяльності підприємства відносять: 

151 Рівень фізичного спрацювання основних фондів підприємства визначають: 

152. Виробничий процес – це: 

153. Оперативне планування виконує такі задачі: 

154. Вкажіть, що із названого є методом державного регулювання підприємницької 
діяльності: 

155. Продуктивність праці характеризується: 

156. Вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості 
проекту, називають: 

157. Витрати, загальна сума яких залежить від обсягу виробленої продукції: 

158. Угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією, що 
укладається щорічно – це: 

 159. Оборотні засоби підприємства – це сукупність: 

160. Процес вироблення продукції, яка використовується на самому підприємстві для 
забезпечення нормального перебігу основних процесів, називають: 

161. Одиничні показники якості характеризують: 

162. Заробітна плата робітника-погодинника не залежить від: 

163. Організаційні інноваційні процеси передбачають виникнення і впровадження: 

164. Всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її  реалізацію 
формують: 

165. Підприємство з правами юридичної особи, контрольний пакет акцій або статутний 
фонд якого належить іншому підприємству – це: 
166. Які витрати підприємства не включаються до виробничої собівартості: 

167. В умовах одиничного виробництва використовують: 

168. Відтворююча функція заробітної плати передбачає: 

169.  Вексель – цінний папір, який: 

170. Суб’єкт господарювання з певним кількісним критерієм чисельності працюючих 
обсягів господарського обігу – це: 

171. Строк служби засобів праці з моменту введення у виробничий процес до вибуття є: 



172. До оборотних фондів підприємства належать: 

173. Одночасне виконання окремих операцій і процесів – це принцип: 

174. Вкажіть власне джерело формування інвестиційних ресурсів: 

175. За якими методами ціноутворення ціна встановлюється як функція цін на аналогічну 
продукцію конкурентів? 

176. Підприємство, створене на основі об’єднання майна двох або більше країн, які мають 
права юридичної особи – це: 

177. Структура оборотних коштів – це: 

178. Що належить до додаткової заробітної плати робітника: 

179. Метод планування за узгодженістю ресурсів та потреб може бути: 

180. Якість – це: 

181. Основна і додаткова заробітна плата співвідносяться у загальній середній величині 
заробітку як: 

182. Величина чистих капіталовкладень визначається як… 

183. Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є… . 

184. Самостійна відокремлена господарська одиниця в системі суспільного поділу праці – 
це: 

185. Узагальнюючий показник рівня використання основних фондів підприємства – це 

186. До оборотних фондів не належать: 

187. Технологічний цикл – це інтервал часу, який включає: 

188. Оперативне планування складається з двох напрямків роботи: 

189. Якість як економічна категорія відбиває: 

190. Довгострокові витрати капіталу на відтворення основних фондів і об’єктів соціальної 
інфраструктури називають: 

191. Розподіл витрат на постійні/змінні здійснюються з метою… 

192. Підприємство, яке функціонує на основі права приватної власності – це: 

193. Який з показників характеризує ефективність відтворення основних фондів 
підприємства? 

194. Які витрати не належать до прямих: 

195. Вкажіть тип виробництва: 

196. Яке положення не являється показником технічного рівня нововведень: 

197. Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність – це: 



198. Середовище прямого впливу на підприємство – це: 

199. Фондовіддача – це показник, який визначає: 

200. Оборотні кошти підприємства використовуються ефективніше тоді, коли: 

201. Виробничий процес має оперативно адаптуватися до змін організаційно-технічних 
умов, пов’язаних з переходом на випуск іншої продукції, або її модифікацією – це вимога 
принципу: 

202. Інвестиційна діяльність підприємства має місце під час:  

203. Підвищення якості продукції впливає на: 

204. До погодинної форми оплати праці належать: 

205. Акція – цінний папір, який: 

206. Витрати, загальна сума яких не залежить від кількості виробленої продукції: 

207. Початкова вартість основних фондів характеризує: 
208. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства? 
209. Виробнича система має бути здатною стабільно виконувати свої функції у межах 
допустимих відхилень – це вимога принципу: 
210. Оперативне планування виконує такі задачі: 

211. Стимулююча функція заробітної плати передбачає: 
212. Реальні інвестиції – вкладення капіталу з метою: 

213. Суб’єкт господарювання, який виробляє або велику частку загального обсягу 
виробництва галузі, або вважається великим за розміром – це: 
214. Під виробничою потужністю підприємства розуміють: 
215. Яке виробництво характеризується широкою номенклатурою продукції, малим 
обсягом випуску однакових виробів, що їх повторне вироблення здебільшого не 
передбачається?  
216. Внутрішньо цехове оперативне планування: 
217. Реальна заробітна плата не враховує: 
218.Різниця між обліковою та явочною чисельністю працівників характеризує: 
219.За якою вартістю оцінюються основні фонди на підприємстві: 
220.Спеціальність – це: 
221.Чисті виробничі інвестиції підприємства – це: 
222. Від обсягу виробництва не залежать... 
223. Взаємозв’язок між рівнем рентабельності продукції і величиною її собівартості:   
224.Сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь 
підготовленості працівника до виконання професійних функцій  -це: 
225. Початкова вартість основних фондів складається з: 
226.Професійний склад персоналу підприємства не залежить від… 
227.Матеріально – технічне забезпечення – це… 
228. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, 
поділяються на… 
229. Метод оцінки рівня якості, що ґрунтується на результатах аналізу сприйняття чуттів 
людини без застосування технічних вимірювальних засобів,називається…  
230. До фондів обігу підприємства не належать: 
231. До активної частини основних фондів належать:   
232. За умов ринку до економічної функції держави відноситься…   



233.Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називають…  
234. Фізичне зношування основних фондів можна визначити як: 
235. Виробнича програма підприємства – це:   
236.Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних 
робітників – це показник:  
237. За масштабами виробництва однорідної продукції розрізняють процеси:   
238. Фізичний знос основних фондів – це:  
239. Якість продукції – це: 
240. Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу забезпечує 
принцип:   
241. Якщо попит на робочу силу певної кваліфікації перевищує її пропозицію, то 
заробітна плата цих спеціалістів буде: 

242. На який напрямок не використовується чистий прибуток: 
243. Одиничні показники якості характеризують:  
244. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:  
245.  До основної заробітної плати робітника належить: 
246. Загальні показники якості: 
247. До погодинної форми оплати праці належать: 

248. Акція – цінний папір, який: 

249. Повна собівартість продукції більша від виробничої на суму:  

250. Назвіть показники, які характеризують використання основних фондів:  
251. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та 
певний досвід практичної діяльності, називають: 
252. До групи  «А»   відноситься галузь: 
253. Оборотні фонди підприємства – це частина виробничих фондів підприємства, яка: 

254. Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини? 

 
255. Номенклатура продукції підприємства – це: 

256. До активної частини основних фондів належать: 
257. Поточний виробничий запас утворюється з метою забезпечення: 

258. Показником визначення економічної ефективності нової техніки є: 

259. Що не є функцією ціни:  

260. Комплексні показники якості: 

261. Який фактор не впливає на ставку заробітної плати: 

262. Вкажіть власне джерело формування інвестиційних ресурсів: 

263. Взаємозв’язок між рівнем рентабельності продукції і величиною її собівартості:  

264. Капітал підприємця: 

265. Вкажіть джерело формування залучених фінансових ресурсів:  

266. Реальна заробітна плата – це:  
267. Корпорація характеризується:  
268.Організаційні інноваційні процеси передбачають виникнення і впровадження: 



269. Стимулююча функція заробітної плати передбачає: 
270. Реальні інвестиції – вкладення капіталу з метою: 

271. До постійних витрат крамниці належить:   
272. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення:   
273. Усі витрати одного виробничого підрозділу на виробництво продукції формують: 
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