
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 

1. Яка з наведених умов не є обов'язковою попри виробничо-технічну єдність 

підприємства? 

2. Зазначити помилкове твердження: 

3. До завдань підприємства в умовах ринку не відносять: 

4. До джерел утворення майна підприємства не відносять: 

5. Теорія, яка розглядає підприємство як організацію, яка створюється людьми 

для ефективного використання їх можливостей, називається: 

6. Модель підприємства, яка зосереджує увагу на досягненні узгодженості 

інтересів держави і власників підприємств при використанні землі та 

природних ресурсів, називається: 

7. Модель, яка описує підприємство як підсистему суспільства, завдяки чому 

здійснюється взаємодія та узгодження суспільних, колективних і особистих 

інтересів власників, адміністрації, персонала, називається: 

8. Модель, яка описує підприємство як виробничо-екологічну систему, яка 

взаємодіє із зовнішнім середовищем шляхом матеріально-енергетичного 

обміну, називається: 

9. Вибрати найбільш повне визначення. Підприємництво - це ... 

10. Модель підприємництва, яка передбачає активне використання досягнень 

науки і техніки, пошук шляхів оновлення діяльності, називається: 

11. Класична модель підприємництва орієнтована на: 

12. До якої сфери підприємницької діяльності можно віднести договір про надання 

брокерських послуг? 

13. Суб'єктами якої діяльності є інвестиційні компанії? 

14. Партнерські відносини в сфері виробництва передбачають: 

15. Різновидами договорів у сфері трудових відносин є: 

16. Угоди про встановлення прямих зв'язків - це партнерські відносини у сфері: 

17. Партнерські відносини в сфері товарообміну, які передбачають участь у 

бартерній операції більше двох партнерів, називаються ... 

18. За формою власності підприємства поділяються на ... 

19. Зазначити помилкове твердження: 

20. Яке об'єднання підприємств носить тимчасовий характер? 

21. Не є обов'язковою ознакою підприємства як юридичної особи: 

22. Підприємства, які входять до складу цього об'єднання, зберігають статус 

юридичної особи лише у частині своїх зобов'язань, втрачаючи фінансову 

самостійність. Йдеться про ... 

23. За територіальним підпорядкуванням підприємства поділяються на ... 

24. Якщо річний обсяг реалізованої продукції підприємства «А»становить 11000 

тис.євро., а середня чисельність персоналу 240 осіб, то підприємство 

відноситься до: 

25. Підприємства, які випускають продукцію широкого асортименту та 

різноманітного призначення, називаються: 



26. Яке з перелічених визначень ринку найбільш точно характеризує його 

сутність? 

27. Зовнішнє середовище діяльності підприємства поділяється на: 

28. До економічних чинників мікросередовища діяльності підприємства не 

відносять: 

29. До природно-географічних чинників мікросередовища не відносять: 

30. До елементів сфери мікросередовища діяльності підприємства не відносять: 

31. З позицій суб'єктивного складу ринки поділяються на: 

32. З позицій продуктово-ресурсного наповнення не розглядають ринки ... 

33. До чинників макросередовища діяльності підприємства не відносять: 

34. Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється 

торгівля цінними паперами, називається ... 

35. Торговельна фірма, яка закуповує товар у виробників або оптовиків своєї 

країни і перепродує їх за кордон, або закуповує іноземні товари за кордоном та 

перепродує їх місцевим оптовим і роздрібним торговцям, називається ... 

36. Цехи, які виготовляють напівфабрикати для забезпечення власних виробничо-

технологічних потреб, називаються: 

37. Функція управління, яка полягає у розподілі окремих завдань, повноважень та 

відповідальності серед виконавців, називається: 

38. Методи управління, які реалізують матеріальний інтерес участі людини у 

виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин, 

називаються: 

39. Найпростішою організаційною структурою управління, яка притаманна 

підприємствам малого бізнеса, є: 

40. Організаційна структура управління, яка передбачає створення поряд з 

лінійними керівниками і управлінськими підрозділами тимчасових проектних 

груп, які формуються із спеціалістів певних функціональних підрозділів, 

називається: 

41. Перевагами дивізіональної організаційної структури управління є: 

42. Недоліками лінійної організаційної структури управління є: 

43. Яка функція ринку полягає у наданні об'єктивної інформації про витрати 

виробництва, кількість, якість та асортимент тих товарів і послуг, що 

виробляються? 

44. Сануюча функція ринка полягає у наступному: 

45. Суб'єктами ринкових відносин є: 

46. До об'єктів ринкових відносин не належать: 

47. Ринок з великою кількістю незалежних виробників однорідних товарів, які не 

в змозі впливати на рішення один одного, на рівень цін, має назву: 

48. Типовою тенденцією розвитку сучасного ринку є: 

49. Сукупність економічних відносин між різними суб'єктами господарської 

діяльності щодо організації купівлі-продажу і використання ліцензій, патентів 

- це: 



50. Номенклатура продукції - це. 

51. До продукції групи «А» відносять: 

52. Продукція, яка фактично відвантажена підприємством і оплачена споживачем 

за певний період часу, називається: 

53. Який вид економічної політики підприємства не відноситься до маркетингової 

діяльності? 

54. Товарна марка, упаковка, маркування - це елементи ... товару. 

55. Який елемент ринкової атрибутики товару сприяє оперативності 

товарообороту і спрощенню складського обліку? 

56. Сполучення середньої якості товару з його високою ціною передбачає 

використання цінової стратегії ... 

57. Сукупність організацій або окремих осіб, які беруть на себе право власності на 

конкретний товар на шляху його просування від виробника до споживача 

утворюють: 

58. Комплекс елементів товаропросування включає ... товару: 

59. Представлення товару одному чи кільком потенційним клієнтам, здійснюване 

в процесі безпосереднього спілкування - це ... 

60. Маркетинг, який відбувається поштою, за каталогами, з використанням 

телефонних, телевізійних або електронних мереж, має назву: 

61. Найбільш важливою інформацією щодо розвитку ринкової конкуренції для 

підприємства-виробника є: 

62. Соціальне прогнозування досліджує ... 

63. Принцип прогнозування, що базується на достовірності точності й 

обґрунтованості прогнозів, має назву принципа ... 

64. Метод прогнозування, який зводиться до використання графіків і діаграм при 

розрахунку певної системи показників, називається ... 

65. До позитивних моментів планування відносять такі: 

66. До негативних моментів планування відносять: 

67. Міжцехове оперативно-виробниче планування забезпечує координацію 

діяльності шляхом ... 

68. Тактичні (поточні) плани здебільшого складаються на період ... 

69. При формуванні виробничої програми на певний проміжок часу враховують 

такі групи продукції: 

70. Обсяг продукції підприємства, яка випускатиметься з власної ініціативи для 

вільного продажу на ринку, визначається ... 

71. Обсяг якої продукції підприємства включає вартість усієї промислової 

продукції, послуг, робіт підприємства, вироблених за певний період часу, 

незалежно від ступеня їх готовності? 

72. План, який дозволяє визначити кількість машинних і трудових ресурсів, 

необхідних для виконання виробничого плану, називається ... 

73. Які документи містять описи технологічних маршрутів, способи виробництва 

кожної номенклатурної одиниці? 



74. План потреби у матеріалах використовує інформацію про ... 

75. Нарахування заробітної плати за .... формою оплати праці призводить до 

випереджаючих темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами 

зростання продуктивності праці. 

76. Заробітна плата, яка нарахована працівникові за виконану ним роботу і 

виплачена на руки, називається ... 

77. Працівник підприємства, який здійснює технічне оформлення документації або 

працює касиром, відноситься до категорії ... 

78. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних 

знань і практичних навичок, називається ... 

79. Норма обслуговування на підприємстві встановлює кількість ... 

80. Для нарахування заробітної плати працівникові за погодинною формою оплати 

праці потрібно знати ... 

81. Встановлений розмір заробітної плати за 1 годину робочого часу - це ... 

82. Якщо протягом робочої зміни норма часу на виготовлення виробу 

скорочується на 15%, то відповідна норма виробітку на його виготовлення 

зростає на ... (відповідь представити цілим числом) 

83. Розмір заробітної плати, що нараховується працівникові за відрядною формою 

оплати праці, залежить від ... 

84. Захищені комерційні права, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, 

що сприяють оновленню підприємства, відносяться до його капіталу ... 

85. Інтелектуальний капітал, який може бути оформлений у власність або стати 

об'єктом купівлі-продажу, називається ... 

86. Сприяння вирішенню соціально-економічних, культурних та інших завдань - 

це зміст ... функції інтелектуального капіталу. 

87. Трансформація знань у нові результати інтелектуальної діяльності - це зміст ... 

функції інтелектуального капіталу. 

88. Нематеріальний актив, що виникає в результаті використання кращих 

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів і послуг, 

називається ... 

89. Активи, отримані підприємством безоплатно або внаслідок об'єднання 

підприємств, оцінюються за ... вартістю. 

90. При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних 

активів враховують ... 

91. До основних засобів на підприємстві відносять ... 

92. Ефективність використання основних засобів підприємства безпосередньо 

визначають показниками ... 

93. Будівлі, споруди, передавальні пристрої відносяться до категорії ... 

підприємства. 

94. Стадія перетворення оборотного капіталу, на якій оборотні засоби 

перетворюються у готову продукцію, має назву: 

95. До оборотних фондів, що обслуговують сферу виробництва, відносять: 



96. При нормуванні оборотних коштів у виробничих запасах використовують 

інтервал часу між двома суміжними поставками матеріального русурсу. Ця 

складова виробничого запасу називається ... запасом: 

97. Коефіцієнт використання оборотних коштів, який показує відношення 

величини відходів до величини загальних витрат матеріалу, називається 

коефіцієнтом ... 

98. Показник використання оборотних коштів, який показує, який обсяг 

реалізованої продукції припадає на 1 грн вартості оборотних коштів, 

називається коефіцієнтом ... 

99. Що станеться з коефіцієнтом оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції 

збільшити на 15%, а суму оборотних коштів - на 10%? 

100. Залежно від об'єкту інвестування інвестиції поділяють на: 

101. Інвестиції поділяються на приватні, державні, іноземні та спільні за ... 

102. Фізична або юридична особа, яка безпосередньо реалізує інвестиційний 

проект за договором підряду, називається: 

103. Структура інвестицій, пов'язана з будівництвом нового промислового 

об'єкту, має назву... 

104. Відтворювальна структура інвестицій відображує відсоткове 

співвідношення між ... 

105. Процес дисконтування означає ... 

106. Цінний папір, який засвідчує внесення її власником певної грошової суми і 

підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації в 

обумовлений строк її номінальну вартість з виплатою фіксованого відсотка, це: 

107. До основних форм співпраці вітчизняних виробників з іноземними 

інвесторами відносять: 

108. До ознак інвестиційної привабливості відносять такі характеристики 

вітчизняних підприємств: 

109. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх 

виготовлення, засоби виробництва, називаються: 

110. Найбільший за наслідками безпосередній вплив на результативність 

(ефективність) діяльності підприємства мають такі нововведення : 

111. Інноваційними процесами є : 

112. Соціально-економічні інноваційні процеси передбачають появу і 

впровадження : 

113. Технопарк - це : 

114. До технологічної складової техніко-технологічної бази відносять: 

115. Спеціалізація робочих місць для серійного виробництва така, що: 

116. Поділ типів виробництв на одиничні, серійні та масові здійснюється на 

основі таких параметрів як: 

117. Відновлення та заміна зношених частин устаткування, розробка план 

планово-попереджувальних ремонтів та контроль за його виконанням - це 

завдання ... господарства у складі системи технічного обслуговування. 



118. Форма організації виробництва, яка полягає у зосередженні робочої сили, 

засобів праці, фінансових ресурсів на великих підприємствах, що призводить 

до збільшення обсягів випуску продукції, називається: 

119. Форма організації виробництва, при якій підприємство має вихід на кілька 

ринків одночасно, що зменшує його комерційні та фінансові ризики, 

називається  

120. Які перетворення є результатом транспортування? 

121. Окрема операція у виробничому процесі може бути спрямована на: 

122. Підсистема, яка є складовою операційної системи, що перетворює сировину 

з матеріалами у кінцеву продукцію, називається 

123. Принцип організації виробничого процесу, який вимагає, щоб в усій 

взаємопов'язаній системі підрозділів підприємства була узгоджена пропускна 

спроможність, називається принципом ... 

124. За функціональним призначенням виробничі процеси поділяються на: 

125. Виробничий процес, який відбувається за допомогою автоматики без участі 

людини, має назву: 

126. Ознаками, що характеризують передову організацію виробничого процесу, 

є: 

127. Показник, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної 

роботи встановленому плановому завданню, називається ... 

128. Бенчмаркетинг – це ... 

129. В основу бенчмаркетингу покладено: 

130. Основними критеріями, за якими оцінюються сильні та слабкі сторони 

бізнесу, є: 

131. До можливостей бізнесу за даними SWOT-аналізу відносять ...  

132. Шляхами підвищення конкурентоспроможності продукції є: 

133. Стратегія диференціації передбачає ... 

134. Стратегія підприємства, яка включає вибір номенклатури, обсягу та якості 

сировини і матеріалів, а також його поведінки у сфері закупівель має назву ... 

135. Зазначити помилкові твердження: 

136. За зв язком із обсягом виробництва витрати підприємства поділяється на ...  

137. Ціни та розцінки, за якими визначається розрахункова вартість нового 

будівництва, вартість реконструкції та переоснащення будівель і споруд, 

називаються ... 

138. За функціональним призначенням витрати підприємства поділяються на ...  

139. До виробничої собівартості на промисловому підприємстві відносять 

витрати на ... 

140. Витрати пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва 

називаються ... 

141. Змінними називають витрати на виробництво продукції, які залежать від ...  

142. Ціни, за якими виробники сільськогосподарської продукції реалізують її з 

метою подальшої переробки, називаються ... 



143. До комерційних відносяться витрати підприємства, пов'язані з ... 

144. Ціни, за якими підприємство-виробник реалізує промислову продукцію на 

внутрішньому ринку, називаються ... 

145. Витрати на поточний ремонт устаткування і витрати на рекламу готової 

продукції – це приклади відповідно ... витрат. 

146. Нижньої межею ціни вироба є :  

147. Рентабельність певного виду продукції обчислюється за формулою:  

148. Прибуток як економічна категорія виконує такі функції:  

149. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства 

визначається: 

150. Рентабельність капіталу підприємства – це відношення чистого прибутку 

до:  

151. Рентабельність капіталу підприємства – це прибутку від звичайної 

діяльності до оподаткування до:  

152. Чистий прибуток підприємства витрачається на:  

153. Валовий прибуток за документом "Звіт про фінансові результати" 

визначається як різниця між: 

154. Підприємство в процесі функціонування проходить кілька основних стадій, 

а саме: 

155. Трактування підприємства як складної системи, яка складається з 

різнорідних і відносно автономних частин, що прагнуть до балансу зі своїми 

фрагментами середовища передбачає: 

156. Можливість зміни не тільки внутрішнього, але й зовнішнього середовища 

підприємства передбачає: 

157. Процеси адаптації і селекції у взаємозв'язку розглядає:  

158. Необхідність наявності матеріальних, трудових, технічних, 

інфраструктурних можливостей підприємства для впровадження інновацій і 

реалізації системних перетворень – це: 

159. Динамічне скорочення операційних і невиробничих витрат, збільшення 

частки виручки від реалізації продукції (послуг), вироблюваної за новітніми 

технологіями, розширення можливостей накопичення капіталу для його 

реінвестування, підсилення конкурентних позицій підприємства на ринку – це: 

160. Наявність збалансованої системи оцінки показників фінансово- 

господарської діяльності підприємства і оцінки ефективності впровадження 

новацій і системних перетворень, включаючи кількісну і якісну оцінки – це: 

161. Відповідність фактичного стану інноваційного процесу проектному 

(запланованому) стану після зміни системи управління бізнес-процесами – це: 

162. Синхронізація у часі, у строках і ресурсах впровадження інноваційних 

процесів і технологій із здійснюваними організаційними перетвореннями – це: 

163. Удосконалення технологій випуску продукції за рахунок автоматизації 

виробничих процесів, впровадження нових технологій, а також часткове або 

повне оновлення активної частини основних виробничих засобів – це: 



164. Проведення процесів оновлення промислового потенціалу підприємства за 

рахунок приведення основних засобів у відповідність до сучасних вимог і норм 

ведення бізнесу, до технічних умов, показників якості, що забезпечують суттєве 

зниження енергоспоживання під час випуску продукції – це: 

165. Залежно від масштабу реформування реструктуризація буває:  

166. За об'єктом функціональної сфери діяльності підприємства 

реструктуризація буває ... 

167. ... реструктуризація здійснюється на підприємствах, що знаходяться в стані 

затяжної кризи, при існуванні реальної загрози банкрутства. 

168. Застосування наукових методів і підходів до управління реструктуризацією 

підприємства – це принцип ... організаційно-економічного механізму 

реструктуризації підприємства. 

169. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства  по суті 

є механізмом: 

170. Рівень захищеності усіх систем підприємства при

 здійсненні господарської діяльності в певній ситуації характеризує: 

171. Загрози, які пов'язані з господарською діяльністю підприємства, його 

персоналом, називають: 

172. Забезпечення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої 

роботи його операційної системи та ощадливого використання ресурсів, 

забезпечення високого рівня трудового життя персоналу та якості 

господарських процесів підприємства, а також постійне зміцнення і 

нарощування наявного потенціалу та його стабільний розвиток – це: 

173. Система економічної безпеки підприємства традиційно включає такі 

функціональні складові: 

174. Аналіз фінансової звітності і результатів роботи підприємства (організації), 

а саме: платоспроможності, фінансової незалежності, здатності своєчасно 

розраховуватися за борговими зобов'язаннями, структури й використання 

капіталу та прибутку, необхідно проводити для розрахунку рівня наступної 

складової економічної безпеки: 

175. Служба з персоналу підприємства відповідає за формування наступної 

складової економічної безпеки: 

176. Відповідність застосовуваних на підприємстві технологій найкращим 

світовим аналогам за оптимальних витрат характеризує наступна складова 

економічної безпеки: 

177. Всебічне правове забезпечення діяльності підприємства та дотримання 

чинного законодавства характеризує наступна складова економічної безпеки: 

178. Здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення його 

господарської діяльності характеризує наступна складова економічної безпеки: 

179. Захист підприємства від руйнівного впливу природних, техногенних 

чинників, а також наслідків власної господарської діяльності характеризує 

наступна складова економічної безпеки: 



180. Форвардна угода - це різновид партнерських відносин у сфері ... 

181. Стратегія ... орієнтована на споживачів, які мають високі доходи і 

передбачає «преміювання» покупця високою якістю, а продавця - високою 

ціною товара. 


