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1. Загальні положення 

 

Дана тестова програма розроблена для оцінки знань з дисциплі-

ни «Планування і контроль на підприємстві» студентів денної і за-

очної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства». 

Тестова програма призначена для оцінки набутих студентами 

знань з основних теоретичних та практичних положень планування 

діяльності підприємства в ринкових умовах, уміння аналізувати та 

планувати основні показники виробничої діяльності підприємства, 

матеріально-технічного забезпечення, фінансів та кадрів. 

Тестова програма включає в себе положення з таких тем дисцип-

ліни: 

Тема 1. Теоретичні основи планування діяльності підприємства. 

Тема 2. Поняття та зміст методології планування. 

Тема 3. Планування виробничої програми діяльності підприєм-

ства. 

Тема 4. Планування матеріально-технічного забезпечення. 

Тема 5. Планування праці та персоналу на підприємстві. 

Тема 6. Планування оплати праці на підприємстві. 

Тема 7. Планування витрат на виробництво і реалізацію продук-

ції. 

Тема 8. Фінансовий план і контроль на підприємстві. 

В запропонованих тестових завданнях одна вірна відповідь. 
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2. Тестова програма для самоперевірки знань 

 

1. В чому полягає сутність планування: 

а) в обґрунтуванні цілей підприємства, способів їх досягнення на 

основі виявлення комплексу завдань і робіт; 

б) в обґрунтуванні способів досягнення цілей підприємства на 

основі виявлення комплексу завдань і робіт; 

в) в обґрунтуванні цілей підприємства; 

г) немає вірної відповіді. 

2. Планування – це: 

а) процес формування цілей, основаних на використанні 

об’єктивних економічних законів; 

б) процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і 

методів їх досягнення, основаних на використанні об’єктивних еко-

номічних законів; 

в) визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення, осно-

ваних на використанні об’єктивних економічних законів; 

г) а) та б). 

3. Дайте визначення поняття планування: 

а) набір дій, що передбачають визначення цілей, параметрів вза-

ємодії між завданнями, роботами, членами підприємства, способів, 

методів виконання цих завдань; 

б) набір дій, що передбачають визначення цілей, способів, мето-

дів їх виконання; 

в) набір дій, що передбачають визначення параметрів взаємодії 

між завданнями, роботами, членами підприємства; 

г) набір дій, що передбачають взаємодії між завданнями, робо-

тами, членами підприємства. 

4. Планування діяльності підприємства чи організації зво-

диться до: 

а) розробки плану; 

б) визначення цілей підприємства; 

в) визначення пріоритетів підприємства; 

г) вірні б) та в). 

5. План – це: 

а) набір дій, що передбачають визначення параметрів взаємодії 

між завданнями, роботами, членами підприємства; 
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б) деяка задача з визначеними вихідними даними, результатами 

(цілями), обумовленим способом їх рішення; 

в) оцінка практичних можливостей підприємства для досягнення 

цілей; 

г) деяка задача з визначеними вихідними даними. 

6. Що містить в собі план? 

а) комплекс завдань, робіт, методів, способів їх виконання, необ-

хідних фінансових, матеріальних, трудових, інших ресурсів, а також 

ряду управлінських рішень і заходів для їх реалізації; 

б) набір дій, що передбачають визначення параметрів взаємодії 

між завданнями, роботами, членами підприємства; 

в) систему показників, які характеризують взаємозв’язок проце-

сів виробництва і реалізації  продукції у призначений термін як в 

цілому по підприємству, так і по його структурних підрозділах; 

г) деяка задача з визначеними вихідними даними. 

7. План – це: 

а)  система цілей, завдань, робіт, методів, способів їх виконання, 

необхідних фінансових, матеріальних, трудових, інших ресурсів, 

управлінських рішень і заходів для їх реалізації; 

б) система цілей, необхідних  фінансових ресурсів, управлінсь-

ких рішень і заходів для їх реалізації; 

в) система цілей, завдань, робіт, методів, способів їх виконання, 

необхідних  фінансових, матеріальних, трудових, інших ресурсів, 

управлінських рішень і заходів для їх реалізації, а також інтеграція 

всіх членів підприємства для вирішення комплексу завдань і вико-

нання робіт, які забезпечують ефективне досягнення кінцевих ре-

зультатів; 

г) немає вірної відповіді. 

8. Параметри досягнення цілей: 

а) час, терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних, фі-

нансових ресурсах; 

б) час, терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних, фі-

нансових ресурсах, строки поставок сировини і матеріалів, облад-

нання, розмірів інвестування тощо; 

в) строки поставок сировини і матеріалів, обладнання, розмірів 

інвестування; 

г) час, терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних ресу-

рсах. 
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9. Основною метою планування є: 

а) інтеграція всіх членів підприємства для вирішення комплексу 

завдань і виконання робіт, які забезпечують ефективне досягнення 

кінцевих результатів; 

б) інтеграція всіх членів підприємства для вирішення комплексу 

завдань підприємства; 

в) інтеграція всіх членів підприємства, які забезпечують ефекти-

вне досягнення кінцевих результатів; 

г) інтеграція всіх членів і виконання робіт, які забезпечують ефе-

ктивне досягнення кінцевих результатів. 

10. План діяльності підприємства дозволяє: 

а) оцінити можливості для досягнення цілей; забезпечує пошук 

досягнення цілей; виявляє зони проблем; створює основи для оцін-

ки витрат ресурсів, є основою для проведення контролю діяльності; 

знижує ризик в прийнятті управлінських рішень; визначає необхідні 

трудові ресурси, їх взаємодію і взаємовідносини; 

б) оцінити можливості для досягнення цілей; виявляє зони про-

блем; створює основи для оцінки витрат ресурсів; знижує ризик в 

прийнятті управлінських рішень; визначає необхідні трудові ресур-

си, їх взаємодію і взаємовідносини; 

в) створює основи для оцінки витрат ресурсів, є основою для 

проведення контролю діяльності; знижує ризик в прийнятті управ-

лінських рішень; визначає необхідні трудові ресурси, їх взаємодію і 

взаємовідносини; 

г) визначити необхідні трудові ресурси, їх взаємодію і взаємо-

відносини. 

11. Планування – це: 

а) діяльність, направлена на отримання прибутку та задоволення 

потреб, соціальних, економічних інтересів окремого споживача й 

суспільства в цілому; 

б) обслуговування матеріальних процесів, створюючи для них 

інформаційні моделі, які задають параметри як виробництва, так і 

кінцевих його результатів; 

в) обґрунтування цілей діяльності, способів їх досягнення на ос-

нові комплексу необхідних видів робіт, трудових, матеріальних, 

технічних, фінансових ресурсів для їх виконання; 

г) всі відповіді вірні. 
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12. Об'єктом планування є: 

а) господарська діяльність, соціальна діяльність, екологічна ді-

яльність; 

б) виробничий і управлінський процеси;  

в) технологічні, управлінські процеси; 

г) вірні а) та б). 

13. Господарська діяльність включає: 

а) технологічні, управлінські процеси; 

б) соціальні, екологічні процеси; 

в) виробничий і управлінський процеси; 

г) виробничий та екологічний процеси. 

14. Виробничий і управлінський процеси  пов’язані з: 

а) дослідженнями і розробками; виробництвом; маркетингом; 

формуванням і розподілом ресурсів; товарорухом (збутом); рекла-

мою; 

б) виробництвом; маркетингом; формуванням і розподілом ресу-

рсів; 

в) дослідженням основного  виду господарської діяльності під-

приємства; 

г) немає вірної відповіді. 

15. Головне завдання планування: 

а) створення умов для відтворення сил виробника і реалізації йо-

го потреб; 

б) обслуговування матеріальних процесів, створюючи для них 

інформаційні моделі, які задають параметри як виробництва, так і 

кінцевих його результатів; 

в)господарська діяльність, направлена на отримання прибутку та 

задоволення потреб, соціальних, економічних інтересів окремого 

споживача й суспільства в цілому; 

г) немає вірної відповіді. 

16. Виробництво, під час якого ресурси перетворюються у 

продукцію, є: 

а) допоміжним видом господарської діяльності; 

б) основним видом господарської діяльності ; 

в) основним та допоміжним  видом господарської діяльності; 

г) немає вірної відповіді. 
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17. Планування на підприємстві охоплює: 
а) розробку системи показників як в цілому по підприємству, так 

і по його структурних підрозділах; 

б) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб; 

в) умови зниження і компенсацію негативного впливу виробниц-

тва на навколишнє середовище; 
г) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб, 

умови зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на 
навколишнє середовище. 

18. Соціальна діяльність забезпечує: 
а) розробку системи показників як в цілому по підприємству, так 

і по його структурних підрозділах; 

б) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб; 

в) умови зниження і компенсацію негативного впливу виробниц-

тва на навколишнє середовище; 
г) оптимальний обсяг продукції, який повинно виготовити і реа-

лізувати підприємство в плановому періоді. 
19. До соціальної діяльності входить: 
а) забезпечення підприємством політики оплати праці, забезпе-

чення безпечних умов праці на підприємстві; 
б) процес функціонування складної системи “людина-машина”; 

в) розробка системи показників як в цілому по підприємству, так 

і по його структурних підрозділах; 

г) забезпечення підприємством політики оплати праці; забезпе-
чення безпечних умов праці на підприємстві; створення умов для 
відтворення культурних, побутових, сімейних потреб працівників. 

20. Екологічна діяльність направлена на: 
а) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб; 

б) розробку системи показників як в цілому по підприємству, так 

і по його структурних підрозділах; 

в) зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на 
навколишнє середовище; 

г) немає вірної відповіді. 
21. Виробничий процес – це: 
а) система цілей, необхідних  фінансових ресурсів, управлінсь-

ких рішень і заходів для їх реалізації; 
б) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб; 

в) процес функціонування складної системи “людина-машина”; 

г) всі відповіді вірні. 
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22. Виробничий процес поділяють на: 

а) технологічні процеси; 

б) технологічні,  управлінські; 

в) управлінські; 

г) немає вірної відповіді. 

23. В технологічних процесах предметом і продуктом праці є: 

а) матеріально-речові елементи: матеріали, заготовки, деталі, го-

тові вироби; 

б) умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб; 

в) процес функціонування складної системи “людина-машина”; 

г) всі відповіді вірні. 

24. По відношенню до результатів всі матеріальні процеси 

поділяють на такі групи:  

а) основні, допоміжні та обслуговуючі виробничі процеси; 

б) допоміжні та обслуговуючі виробничі процеси; 

в) основні та  допоміжні виробничі процеси; 

г) немає вірної відповіді. 

25. В управлінських процесах предметом і продуктом праці є: 

а) інформація: плани, звіти, нормативи, регламенти;  

б) матеріально-речові елементи: матеріали, заготовки, деталі, го-

тові вироби; 

в) обслуговування матеріальних процесів; 

г) всі відповіді вірні. 

26. Інформаційні процеси – це: 

а) процеси виготовлення нескладних предметів; 

б) плани, звіти, нормативи, регламенти тощо; 

в) ряд послідовних операцій виготовлення деталей; 

г) матеріальні баланси в натуральних показниках. 

27. Призначення управлінських процесів: 

а) обслуговування матеріальних процесів, створюючи для них 

інформаційні моделі, які задають параметри як виробництва, так і 

кінцевих його результатів; 

б) забезпечення умов для відтворення сил виробника і реалізації 

його потреб; 

в) забезпечення ряду послідовних операцій виготовлення дета-

лей; 

г) всі відповіді вірні. 
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28. Основні і допоміжні процеси поділяються на: 

а) великі та малі; 

б) прості і складні; 

в) прості, складні та великі; 

г) вірні а) та б). 

29. Простими процесами називають: 

а) процеси виготовлення нескладних предметів праці, а також 

окремих деталей складного в технологічному розумінні вузла агре-

гату; 

б) процеси обслуговування матеріальних ресурсів, створюючи 

для них інформаційні моделі, які задають параметри як виробницт-

ва, так і кінцевих його результатів; 

в) сукупність скоординованих в часі та за місцем виконання про-

стих операцій; 

г) процеси виготовлення нескладних предметів праці. 

30. Простий процес – це:  

а) ряд послідовних операцій виготовлення деталей; 

б) виробничі послуги основному виробництву; 

в) а), б); 

г) продукція підприємства, ресурси підприємства, ринки, діловий 

портфель підприємства. 

31. Складний процес – це: 

а) ряд послідовних операцій виготовлення деталей; 

б) сукупність скоординованих в часі та за місцем виконання про-

стих операцій; 

в) виробничі послуги основному виробництву; 

г) сукупність скоординованих простих операцій. 

32. Обслуговуючі процеси включають: 

а) виробничі послуги основному виробництву;  

б) ряд послідовних операцій виготовлення деталей; 

в) сукупність скоординованих в часі та за місцем виконання про-

стих операцій; 

г) ряд послідовних операцій виготовлення деталей, сукупність 

скоординованих в часі та за місцем виконання простих операцій. 

33. Об’єктом планування на підприємстві є: 

а) ряд послідовних операцій виготовлення деталей; 

б) сукупність скоординованих в часі та за місцем виконання про-

стих операцій; 
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в) всі функціональні процеси; 

г) всі функціональні процеси, включаючи розвиток виробництва 

і вдосконалення управління. 

34. Сторони планування: 

а) соціально-економічна, організаційна; 

б) методологічна, організаційна; 

в) соціально-економічна, методологічна, організаційна; 

г) немає вірної відповіді. 

35. Соціально-економічна сторона планування основана на: 

а) сукупності принципів та методів планування, тобто є інстру-

ментом впливу на соціальні та економічні процеси; 

б) пізнанні економічних законів, відображенні економічної полі-

тики держави і відображає економічні та соціальні процеси розши-

реного виробництва, тобто є об’єктом планування; 

в) структуру планових органів, технологію розробки планів, тоб-

то є суб’єктом планування; 

г) всі відповіді вірні. 

36. Методологічна сторона планування розробляє: 

а) сукупність принципів та методів планування, тобто є інстру-

ментом впливу на соціальні та економічні процеси; 

б) пізнанні економічних законів, відображенні економічної полі-

тики держави і відображає економічні та соціальні процеси розши-

реного виробництва, тобто є об’єктом планування; 

в) структуру планових органів, технологію розробки планів, тоб-

то є суб’єктом планування; 

г) пізнанні економічних законів і відображає економічні та соці-

альні процеси розширеного виробництва. 

37. Організаційна сторона планування відображає: 

а) пізнання економічних законів, відображення економічної по-

літики держави і показує економічні та соціальні процеси розшире-

ного виробництва, тобто є об’єктом планування; 

б) сукупність принципів та методів планування, тобто є інстру-

ментом впливу на соціальні та економічні процеси; 

в) структуру планових органів, технологію розробки планів, тоб-

то є суб’єктом планування; 

г) пізнання економічних законів, тобто є об’єктом планування. 
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38. Форми планування за проявом та змістом: 

а) директивним;  

б) директивним, індикативним; 

в) індикативним; 

г) немає вірної відповіді. 

39. Директивне планування – це процес: 

а) розробки планів, які мають силу юридичного закону, є 

обов’язковими для об’єктів планування, вміщують комплекс заходів 

із забезпечення їх виконання; 

б) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

в) формування сукупності принципів та методів планування, 

тобто є інструментом впливу на соціальні та економічні процеси; 

г) розробки планів, які мають силу юридичного закону. 

40. Індикативне планування – це: 

а) найбільш поширену у всьому світі форму державного плану-

вання, є засобом реалізації соціально-економічної політики держа-

ви, основним методом її впливу на хід функціонування ринкової 

економіки; 

б) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

в) формування сукупності принципів та методів планування, 

тобто є інструментом впливу на соціальні та економічні процеси; 

г) планування збуту, формування сукупності принципів та мето-

дів планування. 

41. Індикатори – це: 

а) параметри формування сукупності принципів та методів пла-

нування, тобто є інструментом впливу на соціальні та економічні 

процеси; 

б) параметри планування збуту, планування виробництва, плану-

вання персоналу, планування потреб, планування інвестицій;  

в) параметри, які характеризують стан і напрямки розвитку еко-

номіки, розроблені органами державного управління в ході форму-

вання соціально-економічної політики, які встановлюють форми 

державного впливу на господарські процеси з метою досягнення 

вказаних параметрів; 

г) параметри, які характеризують стан і напрямки розвитку еко-

номіки. 
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42. Які показники використовують в якості індикаторів: 

а) ті, які характеризують динаміку, структуру, ефективність еко-

номіки, стан фінансів, грошовий обіг, ринок, зайнятість та якість 

життя населення; 

б) ті, які характеризують динаміку  економіки, стан фінансів, 

грошовий обіг, ринок, зайнятість та якість життя населення; 

в) ті, які характеризують динаміку, структуру, ефективність еко-

номіки,  якість життя населення; 

г) вірні б) та в). 

43. Основним завданням плану є: 

а) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

б) виявлення тих параметрів економіки, які можуть бути скори-

гованими, якщо економічний розвиток країни буде йти не по визна-

ченому сценарію; 

в) параметри, які характеризують стан і напрямки розвитку еко-

номіки, розроблені органами державного управління в ході форму-

вання соціально-економічної політики, які встановлюють форми 

державного впливу на господарські процеси з метою досягнення 

вказаних параметрів; 

г) всі відповіді вірні. 

44. В залежності від термінів, на які розробляється план, сту-

пеню деталізації розрізняють: 

а) перспективне планування, середньострокове планування, ко-

роткострокове (поточне) планування; 

б) перспективне планування, середньострокове планування; 

в) середньострокове планування, короткострокове (поточне) 

планування; 

г) всі відповіді вірні. 

45. Перспективне планування: 

а) плани визначають короткострокову стратегію підприємства, 

визначаючи його соціальний, економічний та науково-технічний 

розвиток; 

б) плани визначають оперативну стратегію підприємства, визна-

чаючи його соціальний, економічний та науково-технічний розви-

ток; 
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в) плани визначають довгострокову стратегію підприємства, ви-

значаючи його соціальний, економічний та науково-технічний роз-

виток; 

г) плани визначають довгострокову стратегію підприємства. 

46. Які плани охоплюють період більше 5 років (10, 15, 20 ро-

ків): 

а) оперативні; 

б) перспективні; 

в) короткострокові; 

г) оперативні, перспективні, короткострокові. 

47. Прогнозування – це: 

а) процес передбачення, побудований на ймовірнісних, науково 

обґрунтованих судженнях про перспективу розвитку об’єкта в май-

бутньому; 

б) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

в) процес використання резервів і  можливостей, збільшення об-

сягів виробництва, зниження витрат, підвищення якості продукції; 

г) процес передбачення, науково обґрунтованих суджень. 

48. Середньострокове планування проводиться на період від: 

а) 1 до 5 років; 

б) 5 до 10 років; 

в) 10 до 15 років; 

г) немає вірної відповіді. 

49. Поточне планування охоплює період: 

а) до 1 року; 

б) до 5 років;  

в) до 10 років; 

г) всі відповіді вірні. 

50. За змістом планових рішень виділяють: 

а) стратегічне планування, тактичне планування, оперативно-

календарне планування; 

б) тактичне планування, оперативно-календарне планування; 

в) стратегічне планування, тактичне планування; 

г) всі відповіді вірні. 
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51. Стратегічне планування – це: 

а) конкретизація показників тактичного планування з метою ор-

ганізації планомірної ритмічної роботи підприємства та його струк-

турних підрозділів; 

б) визначення часу виконання окремих операцій з виготовлення 

окремих деталей вузла окремими цехами чи підрозділами підприєм-

ства; 

в) процес здійснення сукупності систематизованих і взаємо-

пов’язаних робіт з визначення довгострокових цілей та напрямків 

діяльності держави чи підприємства; 

г) всі відповіді вірні. 

52. Суть стратегічного планування полягає у: 

а) конкретизації показників тактичного планування з метою ор-

ганізації планомірної ритмічної роботи підприємства та його струк-

турних підрозділів; 

б) визначенні часу виконання окремих операцій з виготовлення 

окремих деталей вузла окремими цехами чи підрозділами підприєм-

ства; 

в) виборі головних пріоритетів розвитку національної економіки, 

основну роль в реалізації яких повинна взяти на себе держава; 

г) визначенні часу виконання окремих операцій, виборі головних 

пріоритетів. 

53. Стратегічний план визначає: 

а) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

б) шляхи, по яких повинна розвиватись держава, вирішує, на 

яких ринках краще працювати, яку технологію розвивати в першу 

чергу, як забезпечити соціальну єдність країни, на які сектори еко-

номіки, громадські структури слід орієнтуватись; 

в) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

г) немає вірної відповіді. 

54. Суть стратегічного планування в перехідний період поля-

гає: 

а) в науковому обґрунтуванні цілей майбутнього розвитку, роз-

робці методів та засобів їх досягнення; 

б) цільовому плануванні, плануванні засобів, програмному пла-

нуванні; 
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в) виборі головних пріоритетів розвитку національної економіки, 

основну роль в реалізації яких повинна взяти на себе держава; 

г) в науковому обґрунтуванні, розробці методів їх досягнення. 

55. Тактичний план дозволяє: 

а) здійснити цільове планування, планування засобів, програмне 

планування; 

б) використати резерви і невикористані можливості, збільшити 

об’єми виробництва, знизити витрати, підвищити якість продукції; 

в) визначити час виконання окремих операцій з виготовлення 

окремих деталей вузла окремими цехами чи підрозділами підприєм-

ства; 

г) всі відповіді вірні. 

56. Тактичне планування встановлює зв’язок: 

а) між структурними підрозділами підприємства для виконання 

плану, науково обґрунтовує пропорції у виробництві, розробляє 

бюджети по основних видах діяльності, а також веде контроль за їх 

виконанням; 

б) між плануванням збуту, плануванням виробництва, плануван-

ням персоналу, плануванням потреб, плануванням інвестицій;  

в) між цільовим плануванням, плануванням засобів, програмно-

му плануванні; 

г) між бюджетами по основних видах діяльності, а також веде 

контроль за їх виконанням. 

57. Основне завдання оперативно-календарного планування: 

а) конкретизація показників тактичного планування з метою ор-

ганізації планомірної ритмічної роботи підприємства та його струк-

турних підрозділів; 

б) визначення часу виконання окремих операцій з виготовлення 

окремих деталей вузла окремими цехами чи підрозділами підприєм-

ства; 

в) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій; 

г) конкретизація показників тактичного планування та його 

структурних підрозділів. 

58. Функції, які використовуються в процесі оперативно-

календарного планування: 

а) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  
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б) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

в) відбувається оперативна підготовка виробництва шляхом за-

мовлень та постачання на робочі місця необхідних матеріалів, заго-

товок та інструменту; ведеться систематичний контроль і облік хо-

ду роботи виробничого процесу; 

г) вірні а) та б). 

59. Критерії планування за ступенем охоплення: 

а) впорядковане планування, плинне планування, позачергове 

(евентуальне) планування; 

б) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

в) часткове планування, яке охоплює тільки певні частини про-

блеми; 

г) загальне планування, яке охоплює всі аспекти проблеми; част-

кове планування, яке охоплює тільки певні частини проблеми. 

60. Критерії планування за об’єктами планування: 

а) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

б) впорядковане планування, плинне планування, позачергове 

(евентуальне) планування; 

в) послідовне планування, при якому процес розробки плану яв-

ляє собою погоджений, послідовний процес, який складається з де-

кількох етапів; 

г) цільове планування, послідовне планування, плинне плану-

вання. 

61. Критерії планування за сферами планування: 

а) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  

б) послідовне планування, при якому процес розробки плану яв-

ляє собою погоджений, послідовний процес, який складається з де-

кількох етапів; 

в) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

г) всі відповіді вірні. 

62. Критерії планування за координацією планів у часі: 

а) планування збуту, планування виробництва, планування пер-

соналу, планування потреб, планування інвестицій;  
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б) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

в) послідовне планування, при якому процес розробки плану яв-

ляє собою погоджений, послідовний процес, який складається з де-

кількох етапів; 

г) всі відповіді вірні. 

63. Критерії планування по черговості в часі: 

а) впорядковане планування, плинне планування, позачергове 

(евентуальне) планування; 

б) цільове планування, планування засобів, програмне плануван-

ня; 

в) послідовне планування, при якому процес розробки плану яв-

ляє собою погоджений, послідовний процес, який складається з де-

кількох етапів; 

г) впорядковане планування, позачергове (евентуальне) плану-

вання. 

64. Методологія планування – це: 

а) система підходів, принципів, показників, методів розробки і 

обґрунтування планових рішень; 

б) основні вихідні положення, правила формування, обґрунту-

вання і організації розробки планових документів; 

в) принципи, методи, показники; 

г) методи розробки і обґрунтування планових рішень. 

65. Основними складовими елементами методології плану-

вання є: 

а) система підходів, принципів, показників, методів розробки і 

обґрунтування планових рішень; 

б) основні вихідні положення, правила формування, обґрунту-

вання і організації розробки планових документів; 

в) принципи, методи, показники; 

г) система підходів, принципів, показників. 

66. Принципи планування – це: 

а) основні вихідні положення, правила формування, обґрунту-

вання і організації розробки планових документів; 

б) принцип науковості, принцип соціальної направленості та су-

спільних потреб; 
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в) принцип пропорційності і збалансованості, принцип пріори-

тетності, принцип погодження короткострокових і перспективних 

цілей; 

г) всі відповіді вірні. 

67. Основними методологічними принципами планування є: 

а) принцип науковості, принцип соціальної направленості та су-

спільних потреб; 

б) принцип пропорційності і збалансованості, принцип пріори-

тетності, принцип погодження короткострокових і перспективних 

цілей; 

в) принцип науковості, принцип соціальної направленості та су-

спільних потреб, принцип підвищення ефективності виробництва, 

принцип пропорційності і збалансованості, принцип пріоритетності, 

принцип погодження короткострокових і перспективних цілей; 

г) деяка задача з визначеними вихідними даними. 

68. Суть принципу науковості полягає в: 

а) планові документи розробляються на основі використання за-

конів суспільного і економічного розвитку, мікро- і макроекономіч-

них теорій тощо; 

б) збалансуванні суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

в) тому, що всі цілі і завдання планування діяльності підприємс-

тва відбувались з найменшими затратами з максимальною економі-

єю суспільно необхідної праці при виготовленні одиниці продукції; 

г) деяка задача з визначеними вихідними даними. 

69. Що означає принцип соціальної направленості та суспі-

льних потреб? 

а) що всі цілі і завдання планування діяльності підприємства від-

бувались з найменшими затратами з максимальною економією сус-

пільно необхідної праці при виготовленні одиниці продукції; 

б) що при плануванні необхідно виходити з інтересів людини і 

суспільства, тому що економіка не може розвиватись поза інтереса-

ми особистого та суспільного споживання; 

в) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-
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тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

г) всі відповіді вірні. 

70. Принцип підвищення ефективності виробництва перед-

бачає: 

а) що всі цілі і завдання планування діяльності підприємства від-

бувались з найменшими затратами з максимальною економією сус-

пільно необхідної праці при виготовленні одиниці продукції; 

б) еквівалентний обмін результатів виробничої діяльності у всіх 

сферах народного господарства; рівновагу попиту та пропозиції по 

всіх галузях виробництва; раціональне співвідношення між розум-

ними потребами і наявними ресурсами; 

в) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

г) вірні а) та б). 

71. Реалізація принципу пропорційності і збалансованості  

передбачає: 

а) еквівалентний обмін результатів виробничої діяльності у всіх 

сферах народного господарства; рівновагу попиту та пропозиції по 

всіх галузях виробництва; раціональне співвідношення між розум-

ними потребами і наявними ресурсами; 

б) що всі цілі і завдання планування діяльності підприємства від-

бувались з найменшими затратами з максимальною економією сус-

пільно необхідної праці при виготовленні одиниці продукції; 

в) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

г) всі відповіді вірні. 

72. Необхідність дотримання принципу пріоритетності обу-

мовлена: 

а) збалансуванням суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 
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б) найменшими затратами з максимальною економією суспільно 

необхідної праці при виготовленні одиниці продукції; 

в) обмеженістю ресурсами; невідкладністю першочергових про-

блем державного розвитку; 

г) обмеженістю ресурсами. 

73. Принцип погодження короткострокових і перспективних 

цілей та завдань передбачає: 

а) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

б) формування системи показників, у якій одна частина, що ха-

рактеризує ресурси за джерелами надходження, дорівнює іншій ча-

стині, що характеризує розподіл за всіма напрямками використання; 

в) погодження поточних цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку для досягнення науково обґрунтованих стратегічних ці-

лей; 

г) немає вірної відповіді. 

74. До основних методів планування відносяться: 

а) балансовий; нормативний; програмно-цільовий; 

б) математичні методи; методи контролю за ходом реалізації 

планових документів; 

в) балансовий; нормативний; програмно-цільовий; математичні 

методи; методи контролю за ходом реалізації планових документів; 

г) балансовий; нормативний; методи контролю. 

75. Балансовий метод призначений для: 

а) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

б) формування системи показників, у якій одна частина, що ха-

рактеризує ресурси за джерелами надходження, дорівнює іншій ча-

стині, що характеризує розподіл за всіма напрямками використання; 

в) розробки цільових комплексних програм і призначений для 

обґрунтування планових рішень, макроекономічних проблем, важ-

ливих народногосподарських завдань; 

г) збалансування суспільних потреб і ресурсів територій народ-

ного господарства в цілому. 
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76. Нормативний метод оснований на: 

а) визначенні та використанні прогресивних норм і нормативів, 

які відображають досягнення НТП та найважливіші завдання роз-

витку економіки; 

б) збалансуванні суспільних потреб і ресурсів, для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

в) розробці цільових комплексних програм і призначений для об-

ґрунтування планових рішень, макроекономічних проблем, важли-

вих народногосподарських завдань; 

г) всі вірні. 

77. Програмно-цільовий метод передбачає: 

а) систему показників, у якій одна частина, що характеризує ре-

сурси за джерелами надходження, дорівнює іншій частині, що хара-

ктеризує розподіл за всіма напрямками використання; 

б) розробку цільових комплексних програм і призначений для 

обґрунтування планових рішень, макроекономічних проблем, важ-

ливих народногосподарських завдань; 

в) збалансування суспільних потреб і ресурсів для забезпечення 

необхідної пропорційності і координації в розвитку різних продук-

тів, виробництв, галузей, територій народного господарства в ціло-

му; 

г) всі відповіді вірні. 

78. Цей метод дає можливість використовувати в плануванні 

економіко-математичні моделі з метою підвищення наукової 

обґрунтованості і оптимізації планів: 

а) програмно-цільовий метод; 

б) програмно-цільовий метод, математичний метод; 

в) математичний метод; 

г) немає вірної відповіді. 

79. Методи контролю за ходом реалізації планових докумен-

тів основані на: 

а) принципах і формах економічного стимулювання та адмініст-

ративно-правовій відповідальності; 

б) методах отримання і аналізу вихідної фінансової  інформації; 

в) програмно-цільовому методі, математичному методі; 

г) адміністративно-правовій відповідальності. 
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80. Методи передпланових рішень використовуються на про-

гнозно-аналітичному етапі планування і поділяються на дві 

групи:  

а) методологічну, логічну; 

б) загальні і методологічні; 

в) загальні і конкретні; 

г) конкретні і методологічні. 

81. Загальні методи передпланових рішень визначають: 

а) метод економічних групувань; метод прямого рахунку; 

б) методологічну, логічну систему процесів обґрунтування пла-

нових рішень; 

в) методи отримання і аналізу вихідної фінансової  інформації; 

г) вірні а) та б). 

82. Конкретні методи – це: 

а) методи отримання і аналізу вихідної фінансової  інформації; 

б) методи отримання  планової фінансової  інформації; 

в) методи отримання і аналізу вихідної планової інформації; 

г) всі відповіді вірні. 

83. До конкретних методів належать: 

а) метод економічних групувань, метод прямого рахунку; 

б) метод економічних групувань, метод прямого рахунку, метод 

співвідношень, метод структуризації, метод соціологічних дослі-

джень, експертних оцінок. 

в) метод співвідношень, метод структуризації, метод соціологіч-

них досліджень, експертних оцінок; 

г) метод прямого рахунку та експертних оцінок. 

84. Баланс – це: 

а) система показників, у якій одна частина, що характеризує ре-

сурси за джерелами надходження, дорівнює іншій частині, що хара-

ктеризує розподіл за всіма напрямками використання; 

б) плановий документ, який відображає забезпечення оптималь-

ного співвідношення наявності і потреби в засобах виробництва, 

ресурсах; 

в) система показників, у якій одна частина, що характеризує ре-

сурси за джерелами надходження, дорівнює іншій частині, що хара-

ктеризує забезпечення оптимального співвідношення наявності і 

потреби в засобах виробництва, ресурсах; 

г) вірні б) та в). 
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85. В чому полягає суть балансового методу? 

а) кожний вид продукції, роботи чи послуги є, з однієї сторони, 

результатом будь-якої діяльності, а з іншої – ресурсом для викорис-

тання, що дозволяє планомірно встановлювати і пов’язувати нату-

ральні та вартісні пропорції в народному господарстві; 

б) в збалансованості виробництва конкретних видів продукції, 

при виготовленні якої використовують різні види матеріальних ре-

сурсів; 

в) в збалансуванні загальних потреб в певних видах продукції з 

ресурсами на основі раціонального і ефективного їх використання; 

г) немає вірної відповіді. 

86. Балансовий метод в плануванні означає: 

а) що план виробництва продукту, ресурсу, галузі економіки в 

цілому обґрунтовується шляхом розробки планів, в яких поперед-

ньо визначаються потреби і джерела; 

б) що план виробництва продукту, ресурсу, галузі економіки в 

цілому обґрунтовується шляхом розробки фінансових планів, в яких 

попередньо визначаються потреби і джерела; 

в) що план виробництва продукту, ресурсу, галузі економіки в 

цілому обґрунтовується шляхом розробки балансів, в яких поперед-

ньо визначаються потреби і джерела задоволення цих потреб, тобто 

балансується; 

г) немає вірної відповіді. 

87. В системі балансів виділяють: 

а) матеріальні баланси, трудові баланси, фінансові баланси; 

б) матеріальні баланси, трудові баланси; 

в) трудові баланси, фінансові баланси; 

г) немає вірної відповіді. 

88. Матеріальний баланс – це: 

а) документ, призначений для збалансованості виробництва кон-

кретних видів продукції, при виготовленні якої використовують рі-

зні види матеріальних ресурсів; 

б) документ, за допомогою якого можна визначити нові ринки 

збуту конкретного ресурсу, змінити якісні параметри  ресурсу, сти-

мулювати попит на конкретний ресурс, знизити ціну ресурсу; 

в) плановий документ, який відображає забезпечення оптималь-

ного співвідношення наявності і потреби в засобах виробництва, 

ресурсах; 
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г) плановий документ, який відображає потреби в засобах виро-

бництва. 

89. Основне призначення матеріальних балансів:  

а) збалансування виробництва конкретних видів продукції, при 

виготовленні якої використовують різні види матеріальних ресур-

сів; 

б) збалансування загальних потреб в певних видах продукції з 

ресурсами на основі раціонального і ефективного їх використання;  

в) визначити нові ринки збуту конкретного ресурсу, змінити які-

сні параметри  ресурсу, стимулювати попит на конкретний ресурс, 

знизити ціну ресурсу; 

г) збалансування загальних потреб в певних видах. 

90. Матеріальні баланси поділяють на: 

а) однопродуктові, багатопродуктові, матеріальні баланси в на-

туральних показниках, матеріальні баланси у вартісних показниках, 

натурально-вартісні матеріальні баланси; 

б) однопродуктові, багатопродуктові;  

в) матеріальні баланси у вартісних показниках, натурально-

вартісні матеріальні баланси; 

г) матеріальні баланси в натуральних показниках, матеріальні 

баланси у вартісних показниках. 

91. Однопродуктовий матеріальний баланс є: 

а) сукупність зведених балансів, об’єднаних за певною ознакою; 

б) група взаємозамінних матеріальних балансів однієї або декі-

лькох галузей; 

в) основним видом матеріальних балансів, який використовують 

на всіх стадіях і рівнях планування; 

г) основним видом матеріальних балансів. 

92. Зведені баланси – це: 

а) сукупність однопродуктових балансів, об’єднаних за певною 

ознакою; 

б) група взаємозамінних матеріальних ресурсів однієї або декі-

лькох галузей;  

в) вид матеріальних балансів, який використовують на всіх ста-

діях і рівнях планування; 

г) сукупність однопродуктових балансів однієї або декількох га-

лузей. 
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93. Комплексні баланси розробляють по: 

а) групах взаємозамінних матеріальних ресурсів однієї або декі-

лькох галузей; 

б) збалансованості виробництва конкретних видів продукції, при 

виготовленні якої використовують різні види матеріальних ресур-

сів; 

в) групах взаємозамінних фінансових ресурсів однієї або декіль-

кох галузей; 

г) немає вірної відповіді. 

94. Міжгалузеві баланси служать для:  

а) збалансованості виробництва конкретних видів продукції, при 

виготовленні якої використовують різні види матеріальних ресур-

сів; 

б) збалансованості фінансових ресурсів підприємства; 

в) збалансованості різних  видів матеріальних ресурсів; 

г) немає вірної відповіді. 

95. Принципова схема матеріальних балансів – це: 

а) двохстороння таблиця, в правій частині якої показують мож-

ливі джерела надходжень ресурсів, а в лівій показують можливі 

шляхи їх розподілу; 

б) двохстороння таблиця, в правій частині якої показують різні 

види матеріальних ресурсів, а в лівій показують можливі шляхи їх 

розподілу; 

в) двохстороння таблиця, в лівій частині якої показують можливі 

джерела надходжень ресурсів, а в правій показують можливі шляхи 

їх розподілу; 

г) немає вірної відповіді. 

96. Якщо кількість наявних матеріальних ресурсів переви-

щує обсяг їх використання, то необхідно: 

а) змінити якісні параметри  ресурсу, стимулювати попит на 

конкретний ресурс, знизити ціну ресурсу; 

б) скоротити норми витрат, розглянути варіанти заміни, зменши-

ти нормативні запаси на складах; 

в) визначити нові ринки збуту конкретного ресурсу, змінити які-

сні параметри  ресурсу, стимулювати попит на конкретний ресурс, 

знизити ціну ресурсу; 

г) ряд послідовних операцій виготовлення деталей, сукупність 

скоординованих в часі та за місцем виконання простих операцій. 
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97. Якщо кількість ресурсу менша, ніж потреба в ньому, то: 

а) скорочують норми витрат, розглядають варіанти заміни, збі-

льшують нормативні запаси на складах, розширюють виробництво; 

б) скорочують норми витрат, розглядають варіанти заміни, зме-

ншують нормативні запаси на складах, розширюють виробництво; 

в) збільшують норми витрат, розглядають варіанти заміни, зме-

ншують нормативні запаси на складах, розширюють виробництво; 

г) всі функціональні процеси, включаючи розвиток виробництва 

і вдосконалення управління. 

98. Нормативний метод в плануванні – це: 

а) один із методів розробки прогнозних планових документів, 

оснований на розробці і використанні норм та нормативів; 

б) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів, а також організації, підготовки і ко-

нтролю цих норм на всіх рівнях прогнозно-планової роботи; 

в) комплекс норм і нормативів використання матеріальних, тру-

дових та фінансових ресурсів, порядок і методи їх формування, об-

ґрунтування та використання, і є вихідними даними для розробки 

всієї системи показників діяльності підприємства; 

г) вірні а) та б). 

99. Науково обґрунтована нормативна база являє собою: 

а) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів; 

б) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів, а також організації, підготовки і ко-

нтролю цих норм на всіх рівнях прогнозно-планової роботи; 

в) комплекс норм і нормативів використання матеріальних, тру-

дових та фінансових ресурсів, порядок і методи їх формування, об-

ґрунтування та використання, і є вихідними даними для розробки 

всієї системи показників діяльності підприємства; 

г) вірні а) та б). 

100. Система норм і нормативів – це: 

а) комплекс норм і нормативів використання матеріальних, тру-

дових та фінансових ресурсів, порядок і методи їх формування, об-

ґрунтування та використання, і є вихідними даними для розробки 

всієї системи показників діяльності підприємства; 
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б) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів, а також організації, підготовки і ко-

нтролю цих норм на всіх рівнях прогнозно-планової роботи; 

в) комплекс норм і нормативів використання матеріальних, тру-

дових та фінансових ресурсів, порядок і методи їх формування; 

г) всі вірні відповіді. 

101. На які групи поділена система норм та нормативів: 

а) використання виробничих потужностей, потреби і запаси об-

ладнання; соціально-економічні; природоохоронні; фінансові; 

б) ефективності виробництва; витрати запасів сировини, матері-

алів; затрат праці і заробітної плати;  

в) ефективності виробництва; витрати запасів сировини, матеріа-

лів; затрат праці і заробітної плати; використання виробничих по-

тужностей; потреби і запаси обладнання; соціально-економічні; 

природоохоронні; фінансові; 

г) ефективності виробництва; матеріалів; затрат праці і заробіт-

ної плати. 

102. За терміном дії норми і нормативи поділяються на: 

а) цехові, для однотипного виробництва, галузеві, міжгалузеві; 

б) перспективні, поточні, оперативні; 

в) специфіковані, зведені; 

г) всі відповіді вірні. 

103. За характером поширення норми і нормативи поділя-

ються на: 

а) перспективні, поточні, оперативні;  

б) специфіковані, зведені; 

в) цехові, для однотипного виробництва, галузеві, міжгалузеві; 

г) галузеві, міжгалузеві, зведені. 

104. За ступенем деталізації норми і нормативи поділяються 

на: 

а) специфіковані, зведені; 

б) готову продукцію, напівфабрикати, види робіт; 

в) розрахунково-аналітичні, дослідні, дослідно-статистичні; 

г) немає вірної відповіді. 

105. За об’єктом нормування норми і нормативи поділяються 

на: 

а) готову продукцію, напівфабрикати, види робіт; 

б) розрахунково-аналітичні, дослідні, дослідно-статистичні; 
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в) детальні, вузлові, групові, індивідуальні; 

г) готову продукцію, детальні, вузлові. 

106. За методами розробки норми і нормативи поділяються 

на: 

а) дослідні, дослідно-статистичні; 

б) розрахунково-аналітичні й дослідно-статистичні; 

в) розрахунково-аналітичний, дослідні, дослідно-статистичні; 

г) немає вірної відповіді. 

107. За агрегатною належністю норми і нормативи поділя-

ються на: 

а) детальні, індивідуальні; 

б) норми часу на виконання одиниці роботи, види робіт; 

в) детальні; вузлові, групові, індивідуальні; 

г) всі відповіді вірні. 

108. Норма виробітку в натуральних показниках включає: 

а) фонд робочого часу, кількість робітників, норма часу на вико-

нання одиниці роботи; 

б) фонд робочого часу; норма часу на виконання одиниці роботи; 

готову продукцію; напівфабрикати; 

в) кількість робітників; норма часу на виконання одиниці робо-

ти; види робіт; 

г) всі відповіді вірні. 

109. Групові норми витрат ресурсу на плановий період 

включають наступні: 

а) показники: норми витрат k-го матеріалу на виробництво і-го 

виробу в плановому році; обсяг виробництва і-го виду продукції в 

плановому періоді в натуральних одиницях виміру; норма витрат k-

го виду матеріалу на виробництво і-го виробу в базисному році; 

економія k-го матеріалу при виробництві і-го виробу; 

б) показники: норми витрат k-го матеріалу на виробництво і-го 

виробу в плановому році; норма витрат k-го виду матеріалу на ви-

робництво і-го виробу в базисному році; економія k-го матеріалу 

при виробництві і-го виробу; 

в) показники: норми витрат k-го матеріалу на виробництво і-го 

виробу в плановому році; обсяг виробництва і-го виду продукції в 

плановому періоді в натуральних одиницях виміру; 

г) немає вірної відповіді. 
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110. Програмно-цільовий метод – це:  

а) спосіб формування системи планових рішень важливих на-

родногосподарських проблем;  

б) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів, а також організації, підготовки і ко-

нтролю цих норм на всіх рівнях прогнозно-планової роботи; 

в) документ, в якому наводять ціль та комплекс виробничих, ор-

ганізаційно-господарських, соціальних та інших завдань і заходів, 

направлених на реалізацію найбільш ефективним шляхом народно-

господарських проблем за наявних ресурсів, виконавців, термінів 

проведення; 

г) вірні б) та в). 

111. Цільова комплексна програма – це: 

а) документ, в якому наводять ціль та комплекс виробничих, ор-

ганізаційно-господарських, соціальних та інших завдань і заходів, 

направлених на реалізацію найбільш ефективним шляхом народно-

господарських проблем за наявних ресурсів, виконавців, термінів 

проведення; 

б) спосіб формування системи планових рішень важливих на-

родногосподарських проблем; 

в) комплекс науково обґрунтованих матеріальних, трудових та 

фінансових норм і нормативів, а також організації, підготовки і ко-

нтролю цих норм на всіх рівнях прогнозно-планової роботи; 

г) всі відповіді вірні. 

112. Цільові комплексні програми за змістом поділяють на 

ряд видів: 

а) соціально-економічні; науково-технічні; виробничо-еконо-

мічні; територіальні; екологічні; організаційно-господарські; 

б) соціально-економічні; науково-технічні; виробничо-еконо-

мічні; територіальні; 

в) виробничо-економічні; територіальні; екологічні; організацій-

но-господарські; 

г) всі відповіді вірні. 

113. За тривалістю цільові комплексні програми поділяють на:  

а) довгострокові; 

б) середньострокові; 

в) довгострокові, середньострокові; 

г) немає вірної відповіді. 
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114. Стратегічне планування – це: 

а) набір процедур і рішень, які забезпечують досягнення цілей 

функціонування підприємства; 

б) пристосування підприємства до зміни ринкових умов, тобто 

привести у відповідність господарський механізм підприємства до 

цих умов, що дозволить спрогнозувати і знешкодити всі можливі 

загрози і ризики; 

в) стратегія функціонування підприємства будується не тільки на 

розширенні бізнесу та задоволенні ринкового попиту, а й на ефек-

тивному використанні матеріальних, фінансових, трудових, інфор-

маційних ресурсів, їх розподілі, постійному зниженні витрат вироб-

ництва; 

г) набір процедур і рішень, з допомогою яких розробляється 

стратегія підприємства, яка забезпечує досягнення цілей функціо-

нування підприємства. 

115. Основне завдання стратегічного планування: 

а) забезпечення нововведень, організаційні зміни структури 

управління, необхідних для забезпечення життєдіяльності підпри-

ємства; 

б) встановленні змісту діяльності підприємства, його призначен-

ня, ролі і місця в ринковій економіці; 

в) пристосування підприємства до зміни ринкових умов, тобто 

привести у відповідність господарський механізм підприємства до 

цих умов, що дозволить спрогнозувати і знешкодити всі можливі 

загрози і ризики; 

г) вірні а) та б). 

116. Адаптація до зовнішнього середовища: 

а) пристосування підприємства до зміни ринкових умов, тобто 

привести у відповідність господарський механізм підприємства до 

цих умов, що дозволить спрогнозувати і знешкодити всі можливі 

загрози і ризики; 

б) місія організації, формування цілей і завдань, аналіз і оцінка 

навколишнього середовища, аналіз і оцінка внутрішньої структури, 

розробка і аналіз стратегічних альтернатив, оцінка і контроль стра-

тегії; 

в) стратегія функціонування підприємства будується не тільки на 

розширенні бізнесу та задоволенні ринкового попиту, а й на ефек-

тивному використанні матеріальних, фінансових, трудових, інфор-
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маційних ресурсів, їх розподілі, постійному зниженні витрат вироб-

ництва; 

г) всі відповіді вірні. 

117. Структура стратегічного планування: 

а) місія організації, формування цілей і завдань, аналіз і оцінка 

навколишнього середовища, аналіз і оцінка внутрішньої структури, 

розробка і аналіз стратегічних альтернатив, оцінка і контроль стра-

тегії; 

б) місія організації, формування цілей і завдань, аналіз і оцінка 

навколишнього середовища, аналіз і оцінка внутрішньої структури; 

в) розробка і аналіз стратегічних альтернатив, оцінка і контроль 

стратегії; 

г) вірні б) та в). 

118. Види цілей: 

а) кількісні, якісні; 

б) стратегічні, тактичні; 

в) кількісні, якісні, стратегічні, тактичні; 

г) немає вірної відповіді. 

119. Аналіз і оцінка навколишнього середовища передбачає: 

а) дослідження макросередовища; 

б) дослідження безпосереднього середовища; 

в) дослідження двох його частин: макросередовища і безпосере-

днього середовища; 

г) вірні а) та б). 

120. Безпосереднє середовище аналізує: 

а) стан економіки; правове регулювання; політичні процеси; 

природне середовище і ресурси; 

б) покупців; конкурентів; ринок робочої сили; 

в) стан економіки; правове регулювання; політичні процеси; 

г) стан економіки; покупців; політичні процеси. 

121. Внутрішнє середовище досліджується по напрямках: 

а) кадровий потенціал; організація управління; фінанси; 

б) маркетинг; організаційна структура; 

в) кадровий потенціал; організація управління; фінанси; марке-

тинг; організаційна структура; 

г) кадровий потенціал; організаційна структура. 
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122. Реалізація стратегії: 

а) виконання стратегічного плану є критичним процесом, оскіль-

ки у випадку створення реального плану це призведе до успіху і, 

навпаки, до провалу, якщо не вжити заходів з його реалізації; 

б) виконання стратегічного плану є критичним процесом, оскіль-

ки у випадку створення реального плану це призведе до успіху і, 

навпаки, до провалу, якщо не вжити заходів з його реалізації; 

в) є завершальним етапом стратегічного планування і забезпечує 

зворотній зв’язок між процесом досягнення цілей, передбачений 

стратегічним планом, і власне самими цілями; 

г) виконання стратегічного плану є критичним процесом. 

123. Напрями формування стратегії: 

а) мінімізації витрат виробництва; пов’язаний із спеціалізацією 

виробництва;  пов’язаний з визначенням певного сегменту ринку і 

концентрацією на ньому всіх зусиль; 

б) збільшення витрат виробництва, пов’язане із спеціалізацією 

виробництва; 

в) підприємству тривалий час не підвищувати ціни на свою про-

дукцію, тим самим завоювати значну долю ринку, при цьому по-

винні володіти високими технологіями, достатньою організацією 

виробництва; 

г) всі відповіді вірні. 

124. Форми стратегій: 

а) стратегія концентрованого росту; стратегія інтегрованого росту; 

б) стратегія диверсифікованого росту; стратегія скорочення; 

в) стратегія концентрованого росту; стратегія інтегрованого рос-

ту; стратегія диверсифікованого росту; стратегія скорочення; 

г) всі відповіді вірні. 

125. Основними типами стратегій інтегрованого росту є: 

а) стратегія зворотної вертикальної інтеграції; 

б) стратегія попередньої вертикальної інтеграції; 

в) стратегія зворотної вертикальної інтеграції, стратегія попере-

дньої вертикальної інтеграції; 

г) немає вірної відповіді. 

126. Технологія розробки стратегічного плану включає такі 

етапи: 

а) оцінку поточної стратегії, аналіз портфелю продукції, вибір 

стратегії, оцінку вибраної стратегії; 
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б) оцінку поточної стратегії, аналіз портфелю продукції, вибір 

стратегії, оцінку вибраної стратегії, розробку стратегічного плану, 

розробку системи бізнес-планів; 

в) розробку стратегічного плану, розробку системи бізнес-

планів; 

г) оцінку поточної стратегії, розробку стратегічного плану. 

127. Фактори, які   дозволяють   оцінити   поточну   стратегію  

підприємства, – це: 

а) зовнішні фактори; 

б) внутрішні фактори і зовнішні фактори; 

в) внутрішні фактори; 

г) немає вірної відповіді. 

128. Вибір стратегії підприємства відбувається на основі та-

ких складових: 

а) ключових факторів, які характеризують стратегію; 

б) результатів аналізу портфеля продукції; альтернативних варі-

антів стратегій; 

в) ключових факторів, які характеризують стратегію; результатів 

аналізу портфеля продукції; альтернативних варіантів стратегій; 

г) ключових факторів, які характеризують стратегію; результатів 

аналізу. 

129. Політика сильних підприємств зводиться до: 

а) максимального використання переваг і лідируючих позицій; 

розгортання бізнесу в нових для підприємства галузях; 

б) якщо в галузі відбувається спад, то вибір стратегії повинен 

падати на концентричний або інтегрований ріст; 

в) максимального використання переваг і лідируючих позицій; 

розгортання бізнесу в нових для підприємства галузях; якщо в галу-

зі відбувається спад, то вибір стратегії повинен падати на концент-

ричний або інтегрований ріст; 

г) розгортання бізнесу в нових для підприємства галузях. 

130. Слабкі підприємства повинні: 

а) вибрати стратегії, які приведуть до їх росту; 

б) показати переваги підприємства і галузі, в якій вони здійсню-

ють свою діяльність; 

в) вибрати стратегії, які приведуть до їх росту; якщо таких стра-

тегій немає, то вони повинні покинути дану галузь; 

г) вірні відповіді а) та б). 
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131. Фактори вибору стратегії: 

а) переваги підприємства і галузі, в якій вони здійснюють свою 

діяльність; цілі підприємства; інтереси і відношення вищого керів-

ництва; фінансові ресурси; класифікація персоналу; зобов’язання 

підприємства;  в залежності від зовнішнього середовища;  

б) переваги підприємства і галузі, в якій вони здійснюють свою 

діяльність; цілі підприємства; 

в) інтереси і відношення вищого керівництва; фінансові ресурси; 

класифікація персоналу; зобов’язання підприємства;  в залежності 

від зовнішнього середовища; фактор часу; 

г) вірні б) та в). 

132. Стратегічний план повинен вміщувати: 

а) можливий попит в плановому періоді; які види товарів необ-

хідно зняти з виробництва; якими повинні бути організаційно-

економічні засоби створення нових виробництв; які організаційно-

технічні заходи необхідно провести на підприємстві, щоб досягнути 

запланованих цілей; 

б) переваги підприємства і галузі, в якій вони здійснюють свою 

діяльність; цілі підприємства; інтереси і відношення вищого керів-

ництва; фінансові ресурси; класифікація персоналу; зобов’язання 

підприємства;  в залежності від зовнішнього середовища;  

в) переваги підприємства і галузі, в якій вони здійснюють свою 

діяльність; цілі підприємства; 

г) а), б) та в). 

133. Стратегічний план підприємства має таку структуру: 

а) корпоративна місія, продукція підприємства, конкуренція, ре-

сурси підприємства, ринки, діловий портфель підприємства, інно-

вації; 

б) діяльність підприємства; ступінь диверсифікації підприємства; 

в) продаж власності за досліджуваний період; зовнішні загрози; 

направленість діяльності; структура бізнесу; 

г) продукція підприємства, ресурси підприємства, ринки, діловий 

портфель підприємства. 

134. Тактичний план – це:  

а) розгорнута програма виробничої, господарської, соціальної ді-

яльності колективу підприємства, направлена на виконання завдань 

стратегічного плану при повному, раціональному використанні ма-

теріальних, трудових, фінансових і природних ресурсів; 
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б) оптимальний обсяг продукції, який повинно виготовити і реа-

лізувати підприємство в плановому періоді, вишукує можливості 

найбільш повного задоволення попиту на неї, ефективне викорис-

тання виробничих потужностей, основних фондів та інших матеріа-

льних і трудових ресурсів; 

в) виявлення резервів та розробка заходів з використання вироб-

ничих потужностей, основних фондів, забезпечення ефективності 

виробництва, його рентабельності, конкурентоспроможності; 

г) всі відповіді вірні. 

135. Тактичний план виконує такі основні функції: 

а) прогнозування; координації; контролю; 

б) прогнозування; координації; 

в) координації; контролю; 

г) немає вірної відповіді. 

136. Склад розділів і показників тактичного плану залежить 

від:  

а) специфіки, методів управління, стану економіки, ринкової 

кон’юнктури; 

б) стратегічного плану і портфеля замовлень підприємства, сфо-

рмованого на плановий період; 

в) повної потреби підприємства в необхідних матеріальних ресу-

рсах для реалізації плану виробництва; 

г) специфіки, галузевої належності підприємства, методів управ-

ління, стану економіки, ринкової кон’юнктури. 

137. В розширеному варіанті тактичний план має наступні 

розділи: 

а) економічна ефективність виробництва; норми і нормативи; 

виробництво і реалізація продукції; матеріально-технічне забезпе-

чення виробництва; персонал і оплата праці; прибутки і рентабель-

ність виробництва; інновації; інвестиції і капітальне будівництво; 

охорона природи і раціональне використання природних ресурсів; 

соціальний розвиток колективу; фонди соціального призначення; 

фінансовий план; 

б) складання калькуляції собівартості виготовленої продукції; 

виявлення нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквідації; ро-

зрахунок рентабельності всіх видів продукції та виробництва в ці-

лому; створення бази для розрахунку ціни; визначення балансового 

прибутку підприємства; 
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в) виробництво і реалізація продукції; матеріально-технічне за-

безпечення виробництва; витрати виробництва; фінансовий план; 

г) фонди соціального призначення; фінансовий план. 

138. Основу тактичного плану складає: 

а) виявлення нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквіда-

ції; розрахунок рентабельності всіх видів продукції та виробництва 

в цілому; створення бази для розрахунку ціни; визначення балансо-

вого прибутку підприємства; 

б) виробництво і реалізація продукції; матеріально-технічне за-

безпечення виробництва; витрати виробництва; фінансовий план; 

в) стратегічний план і портфель замовлень підприємства, сфор-

мований на плановий період; 

г) відповіді а) та б). 

139. План виробництва і реалізації продукції визначає: 

а) оптимальний обсяг продукції, який повинно виготовити і реа-

лізувати підприємство в плановому періоді, вишукує можливості 

найбільш повного задоволення попиту на неї, ефективне викорис-

тання виробничих потужностей, основних фондів та інших матеріа-

льних і трудових ресурсів; 

б) повну потребу підприємства в необхідних матеріальних ресу-

рсах для реалізації плану виробництва; 

в) потребу підприємства в необхідних трудових ресурсах та 

фонд оплати праці для всіх його працівників; 

г) оптимальний обсяг продукції, який повинно виготовити і реа-

лізувати підприємство в плановому періоді. 

140. План матеріально-технічного забезпечення виробництва 

визначає: 

а) оптимальний обсяг продукції, який повинно виготовити і реа-

лізувати підприємство в плановому періоді, вишукує можливості 

найбільш повного задоволення попиту на неї, ефективне викорис-

тання виробничих потужностей, основних фондів та інших матеріа-

льних і трудових ресурсів; 

б) потребу підприємства в необхідних трудових ресурсах та 

фонд оплати праці для всіх його працівників; 

в) повну потребу підприємства в необхідних матеріальних ресур-

сах для реалізації плану виробництва; 

г) немає вірної відповіді. 
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141. План по персоналу та оплаті праці встановлює: 

а) повну потребу підприємства в необхідних матеріальних ресур-

сах для реалізації плану виробництва;  

б) повну потребу підприємства в необхідних фінансових ресур-

сах та фонд оплати праці для всіх його працівників;  

в) потребу підприємства в необхідних трудових ресурсах та 

фонд оплати праці для всіх його працівників; 

г) немає вірної відповіді. 

142. План по витратах, прибутковості, рентабельності вироб-

ництва передбачає: 

а) виявлення резервів та розробка заходів з використання вироб-

ничих потужностей, основних фондів, забезпечення ефективності 

виробництва, його рентабельності, конкурентоспроможності; 

б) складання калькуляції собівартості виготовленої продукції; 

виявлення нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквідації; ро-

зрахунок рентабельності всіх видів продукції та виробництва в ці-

лому; створення бази для розрахунку ціни; визначення балансового 

прибутку підприємства; 

в) повну потребу підприємства в необхідних матеріальних ресур-

сах для реалізації плану виробництва; 

г) складання калькуляції собівартості виготовленої продукції; 

виявлення нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквідації. 

143. Виробнича програма визначає: 

а) необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, 

який відповідає товарній номенклатурі, якості, вимогам плану про-

дажу;  

б) резерви та розробку заходів з використання виробничих поту-

жностей, основних фондів, забезпечення ефективності виробництва, 

його рентабельності, конкурентоспроможності; 

в) калькуляцію собівартості виготовленої продукції; виявлення 

нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквідації; розрахунок 

рентабельності всіх видів продукції та виробництва в цілому; ство-

рення бази для розрахунку ціни; визначення балансового прибутку 

підприємства; 

г) немає вірної відповіді. 

144. Виробнича програма обґрунтовує завдання по: 

а) калькуляції собівартості виготовленої продукції; виявлення 

нецільових витрат та розробка заходів з їх ліквідації; розрахунок 
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рентабельності всіх видів продукції та виробництва в цілому; ство-

рення бази для розрахунку ціни; визначення балансового прибутку 

підприємства; 

б) обсягу товарної продукції в оптових цінах підприємства; за-

лишках готової продукції на складі підприємства на початок і кі-

нець планового періоду; залишках готової продукції, відвантаженої, 

але не оплаченої споживачем на початок і кінець планового періо-

ду; 

в) введенню нових виробничих потужностей, потребу в матеріа-

льних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті; 

г) залишках готової продукції, відвантаженої, але не оплаченої 

споживачем на початок і кінець планового періоду. 

145. Виробнича програма складається з: 

а) реалізованої продукції; товарної продукції; валової продукції; 

б) плану виробництва продукції; 

в) плану виробництва продукції в натуральних показниках і пла-

ну виробництва у вартісному виразі; 

г) калькуляції собівартості виготовленої продукції. 

146. План виробництва продукції у вартісному виразі міс-

тить наступні показники: 

а) реалізована продукція (валовий дохід); товарна продукція; ва-

лова продукція; чиста та умовно чиста продукція; 

б) товарна продукція; валова продукція; 

в) реалізована продукція (валовий дохід); товарна продукція; 

г) калькуляція собівартості виготовленої продукції. 

147. Валовий дохід підприємства визначається як: 

а) ∑
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148. Величина середнього доходу визначається: 

а) 

∑

∑

=

=

⋅

=
n

i

плі
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d
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1 ; 

б) ∑∑
==

⋅⋅=
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; 

в) ∑∑
==

±⋅=
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і

пліплі

n

i

і GGЦd
11

)( ; 

г) плі

n

i

і GЦd ⋅=∑
=1

. 

149. Товарна продукція включає вартість:  

а) запланованих до випуску готових одиниць товару (прийнятих 

відділом технічного контролю, укомплектованих, відправлених на 

склад готової продукції підприємства), призначених для капіталь-

ного ремонту підрозділів підприємства власними силами, інструме-

нтів та оснасток власного виробництва; 

б) знову створену на підприємстві вартість, в яку не входять ви-

трати підприємства на закупівлю сировини і матеріалів, а також 

амортизаційні відрахування, що включені в собівартість продукції, 

включають витрати на оплату праці і прибуток підприємства; 

в) можливого випуску продукції в залежності від наявних вироб-

ничих потужностей; попиту на вироблену продукцію; 

г) призначених для капітального ремонту підрозділів підприєм-

ства власними силами. 

150. Валова продукція включає вартість: 

а) знову створену на підприємстві вартість, в яку не входять ви-

трати підприємства на закупівлю сировини і матеріалів, а також 

амортизаційні відрахування, що включені в собівартість продукції, 

включають витрати на оплату праці і прибуток підприємства; 

б) можливого випуску продукції в залежності від наявних виро-

бничих потужностей; попиту на вироблену продукцію; 

в) всієї виготовленої продукції і виконаних робіт чи послуг, в 

тому числі незавершеного будівництва; 

г) немає вірної відповіді. 
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151. Чиста продукція характеризує: 

а) знову створену на підприємстві вартість, в яку не входять ви-

трати підприємства на закупівлю сировини і матеріалів; 

б) потенційно максимально можливий випуск продукції необхід-

ної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при по-

вному використанні обладнання та виробничих площ при заданому 

режимі роботи, прийнятій технології та організації праці; 

в) очікувані зміни в номенклатурі продукції, технології та орга-

нізації виробництва, закладені в плановому періоді; 

г) знову створену на підприємстві вартість, в яку не входять ви-

трати підприємства на закупівлю сировини і матеріалів, а також 

амортизаційні відрахування, що включені в собівартість продукції, 

включають витрати на оплату праці і прибуток підприємства. 

152. Виробнича потужність підприємства – це: 

а) потенційно максимально можливий випуск продукції необхід-

ної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при по-

вному використанні обладнання та виробничих площ при заданому 

режимі роботи, прийнятій технології та організації праці; 

б) відношення загальної виручки від реалізації і-го виду продук-

ції до кількості проданих одиниць товару; 

в) добуток загальної виручки від реалізації і-го виду продукції та 

кількості проданих одиниць товару; 

г) можливого випуску продукції в залежності від наявних вироб-

ничих потужностей; попиту на вироблену продукцію. 

153. Виробнича потужність підприємства визначається: 

а) потужністю основних виробничих підрозділів, яку можна по-

ділити на: перспективну, проектну, діючу; 

б) очікуваними змінами в номенклатурі продукції, технології та 

організації виробництва, закладеними в плановому періоді; 

в) можливим випуском продукції умовної номенклатури в оди-

ницю часу, заданої при проектуванні або реконструкції виробничої 

одиниці; 

г) всі відповіді вірні. 

154. Перспективна виробнича потужність відображає: 

а) можливий випуск продукції умовної номенклатури в одиницю 

часу, заданої при проектуванні або реконструкції виробничої оди-

ниці; 
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б) потенційну здатність виготовити протягом календарного пері-

оду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом 

номенклатури, носить динамічний характер і змінюється у відпові-

дності з організаційно-технічним розвитком виробництва; 

в) очікувані зміни в номенклатурі продукції, технології та орга-

нізації виробництва, закладені в плановому періоді; 

г) вірні відповіді а) та б). 

155. Проектна виробнича потужність – це величина: 

а) потенційної здатності виготовити протягом календарного пе-

ріоду максимально можливу кількість продукції, передбачену пла-

ном номенклатури, носить динамічний характер і змінюється у від-

повідності з організаційно-технічним розвитком виробництва; 

б) можливого випуску продукції умовної номенклатури в одини-

цю часу, заданої при проектуванні або реконструкції виробничої 

одиниці; 

в) очікуваних змін в номенклатурі продукції, технології та орга-

нізації виробництва, закладених в плановому періоді; 

г) вірні відповіді а) та в). 

156. Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає: 

а) потенційну здатність виготовити протягом календарного пері-

оду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом 

номенклатури, носить динамічний характер і змінюється у відпові-

дності з організаційно-технічним розвитком виробництва; 

б) очікувані зміни в номенклатурі продукції, технології та орга-

нізації виробництва, закладені в плановому періоді; 

в) можливий випуск продукції умовної номенклатури в одиницю 

часу, заданої при проектуванні або реконструкції виробничої оди-

ниці; 

г) передбачену планом номенклатуру. 

157. Діючу потужність характеризують показники: 

а) потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність 

на кінець планового періоду (вихідна); середньорічна потужність; 

б) потужність на кінець планового періоду (вихідна); 

в) середньорічна потужність; 

г) потужність на початок планового періоду (вхідна). 

158. Середньорічна потужність визначається з врахуванням: 

а) фондовіддачі, плати за основні фонди; 
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б) планової суми амортизації, фондовіддачі, плати за основні 

фонди, рентабельності; 

в) планової суми амортизації; 

г) немає вірної відповіді. 

159. Середньорічна потужність обчислюється як: 

а) ( )∑
=
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160. Залежно від величини витрат часу, які враховують при 

розрахунку виробничих потужностей підприємства, розрізня-

ють: 

а) номінальний фонд часу; 

б) дійсний (робочий) фонд часу; 

в) календарний фонд часу; номінальний фонд часу; дійсний (ро-

бочий) фонд часу; 

г) немає вірної відповіді. 

161. Календарний фонд часу рівний: 

а) добутку календарних днів в плановому періоді та кількості го-

дин в робочих змінах; 

б) сумі календарних днів в плановому періоді та кількості годин 

в робочих змінах; 

в) різниці календарних днів в плановому періоді та кількості го-

дин в робочих змінах; 

г) вірні а) та в). 

162. Номінальний фонд часу визначається: 

а) режимом роботи підприємства і рівний різниці числа робочих 

днів в плановому періоді та кількості годин в робочих змінах;  
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б) режимом роботи підприємства і рівний добутку числа робочих 

днів в плановому періоді та кількості годин в робочих змінах;  

в) режимом роботи підприємства і рівний сумі числа робочих 

днів в плановому періоді та кількості годин в робочих змінах; 

г) сумі календарних днів в плановому періоді та кількості годин 

в робочих змінах. 

163. Дійсний (робочий) фонд часу рівний: 

а) номінальному за вирахуванням витрат часу на планово-

попереджувальні роботи; 

б) календарному за вирахуванням витрат часу на планово-

попереджувальні роботи; 

в) сумі номінального фонду часу та витрат часу на планово-

попереджувальні роботи; 

г) різниці річного обсягу випуску продукції та суми добутків до-

бової продуктивності роботи одиниці обладнання на річний фонд 

часу роботи одиниці обладнання. 

164. Для галузей з безперервним процесом виробництва кое-

фіцієнт завантаженості машин, обладнання визначається як: 
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165. Зміна структури виробництва впливає на зміну: 

а) обсягу виробництва у вартісному вимірі, матеріалоємність, 

собівартість, рентабельність тощо; 

б) матеріалоємності, собівартості; 

в) рентабельності, обсягів виробництва у вартісному вимірі; 

г) обсягу виробництва. 
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166. Завдання плану матеріально-технічного забезпечення 

виробництва:  

а) полягає у заміні дорогих і дефіцитних матеріалів більш деше-

вими, зменшенні відходів і втрат ресурсів за рахунок введення но-

вих прогресивних технологій, більш детальної розробки конструк-

ції, вибору оптимального запасу міцності тощо;  

б) збільшення кількості матеріалів, які необхідні підприємству 

для виконання плану виробництва і реалізації продукції, для ремон-

тно-експлуатаційних потреб, капітального будівництва; 

в) розв’язання питань повного забезпечення підприємства необ-

хідними матеріалами, сировиною, комплектуючими, тому що від 

них залежить виконання виробничої програми; 

г) визначення оптимальної потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах для забезпечення виробничо-господарської та комерційної 

діяльності. 

167. Завданням плану матеріально-технічного забезпечення 

є:  

а) розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах; баланс 

матеріально-технічного забезпечення; 

б) плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенкла-

турі; інформація про кон’юнктуру ринку товарів; прогресивні нор-

ми витрат матеріальних ресурсів; аналіз витрат матеріальних ресур-

сів в звітному періоді; плани технічного та організаційного розвит-

ку та реконструкції підприємства; 

в) визначення оптимальної потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах для забезпечення виробничо-господарської та комерційної 

діяльності; 

г) сума планового обсягу виробництва продукції і фактично ви-

готовленого. 

168. Потреба у витратах встановлює:  

а) плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенкла-

турі; інформація про кон’юнктуру ринку товарів; прогресивні нор-

ми витрат матеріальних ресурсів; аналіз витрат матеріальних ресур-

сів в звітному періоді; плани технічного та організаційного розвит-

ку та реконструкції підприємства; 

б) кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконан-

ня плану виробництва і реалізації продукції, для ремонтно-

експлуатаційних потреб, капітального будівництва; 
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в) добуток фактичних витрат матеріалів за минулий період та ін-

декс зміни виробничої програми,  індекс середнього зниження норм 

витрат матеріалів в плановому періоді; 

г) кількість матеріалів для обсягу виробництва продукції і фак-

тично виготовленого. 

169. План матеріально-технічного забезпечення складається 

з таких частин: 

а) норми витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину 

роботи даного обладнання; кількості працюючих одиниць облад-

нання; планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; 

б) кількості працюючих одиниць обладнання; планова кількість 

робочих днів обладнання підприємства в році; розрахунку потреби 

в матеріально-технічних ресурсах; балансів матеріально-технічного 

забезпечення; 

в) розрахунку потреби в матеріально-технічних ресурсах; балан-

сів матеріально-технічного забезпечення; 

г) балансів матеріально-технічного забезпечення. 

170. Вихідними даними для розробки плану матеріально-

технічного забезпечення підприємства є: 

а) норми витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину 

роботи даного обладнання; кількість працюючих одиниць облад-

нання; планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; 

б) кількість працюючих одиниць обладнання; планова кількість 

робочих днів обладнання підприємства в році; розрахунок потреби 

в матеріально-технічних ресурсах; балансів матеріально-технічного 

забезпечення; 

в) плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенкла-

турі; інформація про кон’юнктуру ринку товарів; прогресивні нор-

ми витрат матеріальних ресурсів; аналіз витрат матеріальних ресур-

сів в звітному періоді; плани технічного та організаційного розвит-

ку та реконструкції підприємства; 

г) баланс матеріально-технічного забезпечення. 
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171. При багатономенклатурному виробництві потреба в ма-

теріалах визначається: 

а) як добуток фактичних витрат матеріалів за минулий період на 

індекс зміни виробничої програми на індекс середнього зниження 

норм витрат матеріалів в плановому періоді; 

б) як відношення суми незавершеного виробництва на кінець і 

початок планового періоду до програми випуску товарної продук-

ції, помножити на 100; 

в) по типовому представнику (виробу), тобто по виробу, який 

найбільш повно відображає витрати матеріалів на всю номенклату-

ру продукції; 

г) відношення обсягу виробництва та кількості видів продукції. 

172. Метод динамічних коефіцієнтів – це: 

а) планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; коефіцієнт змінності обладнання; тривалість робочої зміни, 

год.; 

б) відношення суми незавершеного виробництва на кінець і по-

чаток планового періоду до програми випуску товарної продукції, 

помножити на 100; 

в) норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину 

роботи даного обладнання; кількість працюючих одиниць облад-

нання; планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; коефіцієнт змінності обладнання; тривалість робочої зміни, 

год.; 

г) добуток фактичних витрат матеріалів за минулий період на ін-

декс зміни виробничої програми на індекс середнього зниження 

норм витрат матеріалів в плановому періоді. 

173. Для визначення потреби в мастильних матеріалах на 

плановий період необхідні наступні показники: 

а) кількість працюючих одиниць обладнання; планова кількість 

робочих днів обладнання підприємства в році; коефіцієнт змінності 

обладнання; 

б) планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; коефіцієнт змінності обладнання; тривалість робочої зміни, 

год.; 

в) норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину 

роботи даного обладнання; кількість працюючих одиниць облад-

нання; планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 
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році; коефіцієнт змінності обладнання; тривалість робочої зміни, 

год.; 

г) коефіцієнт змінності обладнання; планова кількість робочих 

днів обладнання підприємства в році. 

174. Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить 

від: 

а) виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та 

виду ремонтних робіт; 

б) норми витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину 

роботи даного обладнання; кількість працюючих одиниць облад-

нання; планова кількість робочих днів обладнання підприємства в 

році; 

в) кількості працюючих одиниць обладнання; планової кількості 

робочих днів обладнання підприємства в році; розрахунку потреби 

в матеріально-технічних ресурсах; балансів матеріально-технічного 

забезпечення; 

г) виду ремонтних робіт та норми витрат мастильних матеріалів 

на одну станко-годину роботи даного обладнання. 

175. Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий 

період в натуральних показниках визначається як: 

а) ( )∑
=

⋅=
n

i

обpбр іi
BTG

1

.. ; 

б) 
Ц

Q
G мвмпл

бр

ξζ ⋅⋅
= ...

.. ; 

в) 

м

мвмбр

бр
Ц

Q
G

ζζ ⋅⋅
= ....

.. ; 

г) мвмбрбр ЦQG +⋅= )( ...... ζ . 

176. Обсяг виробничого запасу – це: 

а) СПОТТПТРДН ЗЗЗЗЗЗ ++++= ; 

б) СПОТТПТРДН ЗЗЗЗЗЗ ⋅⋅⋅⋅= ; 

в) 

СПОТ

ТПТР
ДН

ЗЗ

ЗЗЗ
З

+

++
= ; 

г) )()( СПОТТПТРДН ЗЗЗЗЗЗ ⋅⋅+⋅= . 
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177. Запаси – це:  

а) певна кількість матеріальних ресурсів, які постійно зберіга-

ються в певних ланках матеріально-технічного постачання і є умо-

вою безперервності процесу виробництва; 

б) певна кількість фінансових ресурсів, які постійно зберігаються 

в певних ланках матеріально-технічного постачання і є умовою без-

перервності процесу виробництва; 

в) певна кількість трудових ресурсів, які постійно зберігаються в 

певних ланках матеріально-технічного постачання і є умовою без-

перервності процесу виробництва; 

г) вірні відповіді а) та в). 

178. Поточний запас – це: 

а) основна частина виробничого запасу, який призначений для 

забезпечення виробництва в період між двома черговими надхо-

дженнями на підприємство матеріалів в умовах рівномірності пос-

тавок за періодичністю та величиною відвантажувальних партій; 

б) перебування матеріалу в дорозі; визначається як різниця між 

часом руху матеріалу від постачальника до підприємства; 

в) період, коли до початку виробництва необхідно провести ор-

ганізаційно-технічну підготовку матеріалу; 

г) немає вірної відповіді. 

179. Транспортний запас – це: 

а) перебування матеріалу в дорозі; визначається як сума часу ру-

ху матеріалу та постачальника до підприємства; 

б) період, коли до початку виробництва необхідно провести ор-

ганізаційно-технічну підготовку матеріалу; 

в) забезпечення виробництва в момент кількісного і якісного 

приймання матеріалу, сортування, складування і підготовки до ви-

робництва; 

г) перебування матеріалу в дорозі; визначається як різниця між 

часом руху матеріалу від постачальника до підприємства. 

180. Технологічний запас: 

а) утворюється, коли до початку виробництва необхідно провес-

ти організаційно-технічну підготовку матеріалу; 

б) перебування матеріалу в дорозі; визначається як різниця між 

часом руху матеріалу від постачальника до підприємства; 
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в) забезпечення виробництва в момент кількісного і якісного 

приймання матеріалу, сортування, складування і підготовки до ви-

робництва; 

г) всі відповіді вірні. 

181. Підготовчий запас призначений для: 

а) забезпечення виробництва в момент кількісного і якісного 

приймання матеріалу, сортування, складування і підготовки до ви-

робництва; 

б) забезпечення виробництва при повному використанні поточ-

ного запасу і затримці в надходженні чергової партії матеріалу з 

різних причин, особливо через відхилення між фактичними розмі-

рами партій та інтервалами поставок; 

в) забезпечення плану виробництва продукції, особливо через ві-

дхилення між фактичними розмірами партій та інтервалами поста-

вок; 

г) забезпечення виробництва в момент сортування, складування і 

підготовки до виробництва. 

182. Страховий запас призначений для:  

а) забезпечення виробництва в момент кількісного і якісного 

приймання матеріалу, сортування, складування і підготовки до ви-

робництва; 

б) забезпечення виробництва при повному використанні поточ-

ного запасу і затримці в надходженні чергової партії матеріалу з 

різних причин, особливо через відхилення між фактичними розмі-

рами партій та інтервалами поставок; 

в) забезпечення виробництва, коли до початку виробництва не-

обхідно провести організаційно-технічну підготовку матеріалу; 

г) забезпечення виробництва при затримці в надходженні черго-

вої партії матеріалу, через відхилення між фактичними розмірами 

партій. 

183. Величина виробничого запасу визначається: 

а) його нормою, яка являє собою середній протягом планового 

періоду запас матеріалу в днях середньодобового використання; 

б) його нормою, яка являє собою середній протягом базового пе-

ріоду запас матеріалу в днях середньодобового використання; 

в) його нормою, яка являє собою середній протягом планового 

періоду запас запасних частин в днях середньодобового викорис-

тання; 
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г) забезпечення виробництва при затримці в надходженні черго-

вої партії матеріалу через відхилення між фактичними розмірами 

партій. 

184. Величина незавершеного виробництва на початок пла-

нового періоду розраховується на основі: 

а) даних про його наявність на початок звітного періоду; 

б) даних про його наявність на кінець планового періоду; 

в) даних про його наявність на кінець звітного періоду; 

г) немає вірної відповіді. 

185. Нормативна величина незавершеного виробництва роз-

раховується в: 

а) вартісних показниках з врахуванням типу виробництва та ме-

тодів його організації; 

б) натуральних показниках з врахуванням типу виробництва та 

методів його організації; 

в) натуральних та вартісних показниках з врахуванням типу ви-

робництва та методів його організації; 

г) всі відповіді вірні. 

186. При серійному типі виробництва нормативна величина 

незавершеного виробництва залежить від: 

а) коефіцієнта готовності виробів до виробництва та собівартос-

ті; 

б) тривалості виробничого циклу, коефіцієнта готовності виробів 

до виробництва та собівартості; 

в) середньодобового випуску певної продукції, тривалості виро-

бничого циклу, коефіцієнта готовності виробів до виробництва та 

собівартості; 

г) середньодобового випуску певної продукції. 

187. В балансі матеріальних ресурсів визначається:  

а) потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби 

в ресурсах; 

б) кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони; 

в) потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби 

в ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони 

(імпорт); 

г) немає вірної відповіді. 
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188. При розробці плану по праці та персоналу необхідно ви-

рішити такі завдання: 

а) досягнення економії праці та фонду заробітної плати; встанов-

лення оптимальних пропорцій в чисельності персоналу, зайнятих у 

виробництві та в сфері управління; 

б) підвищення темпів росту продуктивності праці над темпами 

росту середньої заробітної плати; забезпечення росту продуктивно-

сті праці; 

в) забезпечення росту продуктивності праці; підвищення темпів 

росту продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної 

плати; досягнення економії праці та фонду заробітної плати; вста-

новлення оптимальних пропорцій в чисельності персоналу, зайня-

тих у виробництві та в сфері управління; 

г) досягнення економії праці та фонду заробітної плати. 

189. Вихідними даними для розробки тактичного плану по 

праці та персоналу є: 

а) ефективність затрати праці, яка визначається кількістю проду-

кції, виготовленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на 

одиницю продукції; 

б) план технічного розвитку виробництва; норми і нормативи за-

трат праці та заробітної плати; 

в) стратегічний план підприємства; кількісний та якісний про-

гноз потреби в кадрах; плановий обсяг продажу і виробнича про-

грама; план технічного розвитку виробництва; норми і нормативи 

затрат праці та заробітної плати; 

г) досягнення економії праці та фонду заробітної плати. 

190. Під продуктивністю праці розуміють: 

а) стратегічний план підприємства; кількісний та якісний про-

гноз потреби в кадрах; плановий обсяг продажу і виробнича про-

грама; план технічного розвитку виробництва; норми і нормативи 

затрат праці та заробітної плати; 

б) план технічного розвитку виробництва; норми і нормативи за-

трат праці та заробітної плати; 

в) стратегічний план підприємства і виробнича програма; 

г) ефективність затрат праці, яка визначається кількістю продук-

ції, виготовленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на 

одиницю продукції. 
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191. Показники, які характеризують продуктивність праці, – 

це: 

а) норми і нормативи затрат праці та заробітної плати; 

б) кількісний та якісний прогноз потреби в кадрах; 

в) обсяг продукції, виробіток і затрати праці; 

г) норми і нормативи затрат праці та заробітної плати, кількісний 

та якісний прогноз потреби в кадрах. 

192. На підприємстві визначають виробіток продукції: 

а) погодинний, денний та місячний; 

б) погодинний, денний, річний; 

в) денний та місячний; 

г) погодинний, денний та тижневий. 

193. Погодинний виробіток розраховується шляхом: 

а) ділення виготовленого обсягу продукції на кількість змін, яку 

повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді; 

б) ділення виготовленого обсягу продукції на кількість днів, яку 

повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді; 

в) ділення виготовленого обсягу продукції на кількість годин, 

яку повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді; 

г) добутком виготовленого обсягу продукції на кількість годин, 

яку повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді. 

194. Денний виробіток визначається: 

а) як добуток виготовленого обсягу продукції та кількості люди-

но-годин, які необхідно відпрацювати всім працюючим в планово-

му періоді; 

б) діленням виготовленого обсягу продукції на кількість люди-

но-годин, які необхідно відпрацювати всім працюючим в планово-

му періоді; 

в) як сума виготовленого обсягу продукції та кількості людино-

годин, які необхідно відпрацювати всім працюючим в плановому 

періоді; 

г) добутком виготовленого обсягу продукції на кількість годин, 

яку повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді. 

195. Місячний виробіток визначається: 

а) як добуток обсягу виготовленої продукції та планової серед-

ньоспискової чисельності працюючих за даний період; 

б) як різниця обсягу виготовленої продукції та планової серед-

ньоспискової чисельності працюючих за даний період; 
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в) діленням обсягу виготовленої продукції на планову середньо-

спискову чисельність працюючих за даний період; 

г) добутком виготовленого обсягу продукції на кількість годин, 

яку повинні відпрацювати всі працівники в плановому періоді. 

196. Вихідна чисельність працюючих на плановий період ви-

значається такими показниками, як: 

а) економія чисельності працюючих по всіх факторах та вихід-

ною чисельністю працюючих; 

б) плановий обсяг виробництва товарної продукції, прийнятий 

для розрахунку продуктивності праці та виробіток продукції на од-

ного середньоспискового працівника в базовому періоді; або чисе-

льність робітників в базовому періоді та темпи зростання обсягу 

виробництва продукції в плановому періоді; 

в) чисельність працюючих в окремих структурних підрозділах в 

базовому періоді, темпи зростання обсягів виробництва продукції 

по окремих підрозділах підприємства в плановому періоді; 

г) плановий обсяг виробництва товарної продукції та виробіток 

продукції на одного середньоспискового працівника в базовому пе-

ріоді. 

197. Під нормативною трудоємністю розуміють: 

а) кількість робочих днів одного працюючого в плановому пері-

оді; 

б) кількість робочих днів одного працюючого в звітному періоді; 

в) затрати праці на виготовлення продукції або на виконання пе-

вного обсягу робіт по діючих на підприємстві нормах; 

г) темпи зростання обсягів виробництва та чисельності робітників. 

198. Планова трудоємність – це: 

а) затрати праці на виготовлення одиниці продукції або на вико-

нання певного обсягу робіт по змінених нормах в плановому періоді 

в результаті впровадження організаційно-технічних заходів; 

б) затрати праці на виготовлення продукції або на виконання пе-

вного обсягу робіт по діючих на підприємстві нормах; 

в) питома трудоємність 1000 грн. продукції в базисному та пла-

новому періодах, коефіцієнт виконання норми виробітку в плано-

вому періоді, плановий обсяг виробництва товарної продукції; кіль-

кість робочих днів одного працюючого в плановому періоді; 

г) темпи зростання обсягів виробництва та чисельності робітни-

ків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

199. Фактична трудоємність визначається за: 

а) плановими  затратами праці; 

б) базисними затратами праці; 

в) фактичними затратами праці; 

г) всі відповіді вірні. 

200. За видами затрат праці, які включають у трудоємність, 

розрізняють: 

а) виробничу трудоємність; повну трудоємність; 

б) технологічну трудоємність; виробничу трудоємність; повну 

трудоємність; трудоємність обслуговування; управління виробниц-

твом; 

в) трудоємність обслуговування; управління виробництвом; 

г) управління виробництвом. 

201. Виробнича трудоємність робіт складається з: 

а) технологічної трудоємності виробництва та з трудоємності 

робіт з обслуговування даного виробництва; 

б) трудоємності обслуговування основного технологічного про-

цесу; 

в) трудоємності обслуговування виробництва в цілому; 

г) управління виробництвом. 

202. Повна трудоємність по обслуговуванню виробництва 

складається з: 

а) технологічної трудоємності виробництва; 

б) трудоємності обслуговування основного технологічного про-

цесу та трудоємності обслуговування виробництва в цілому; 

в) трудоємності робіт по обслуговуванню даного виробництва; 

г) немає вірної відповіді. 

203. Трудоємність обслуговування основного технологічного 

процесу включає:  

а) затрати часу допоміжного персоналу, зайнятого на транспорт-

них та розвантажувально-навантажувальних роботах, на регулюва-

льних роботах, на контрольних роботах, на роботах з приймання, 

зберігання, видачі матеріалів, на організаційно-технологічних робо-

тах та трудоємності підсобних робіт; 

б) затрати часу основного персоналу, зайнятого на транспортних 

та розвантажувально-навантажувальних роботах, на регулювальних 

роботах, на контрольних роботах, на роботах з приймання, збері-
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гання, видачі матеріалів, на організаційно-технологічних роботах та 

трудоємності підсобних робіт; 

в) затрати часу обслуговуючого персоналу, зайнятого на транс-

портних та розвантажувально-навантажувальних роботах, на регу-

лювальних роботах, на контрольних роботах, на роботах з прий-

мання, зберігання, видачі матеріалів, на організаційно-

технологічних роботах та трудоємності підсобних робіт; 

г) затрати часу допоміжного персоналу, зайнятого на розванта-

жувально-навантажувальних роботах. 

204. Весь персонал підприємства поділяється на: 

а) промислово-виробничий і невиробничий; 

б) промислово-виробничий; 

в) невиробничий; 

г) немає вірної відповіді. 

205. До складу промислово-виробничого персоналу відно-

сять: 

а) всіх робітників основних, транспортних, підсобних цехів, охо-

рони і апарату управління, які зайняті в допоміжному виробництві; 

б) всіх робітників основних, допоміжних, транспортних, підсоб-

них цехів, охорони і апарату управління, які зайняті в основному 

виробництві; 

в) всіх робітників основних, допоміжних, транспортних, підсоб-

них цехів, охорони і апарату управління, які зайняті в обслуговую-

чому виробництві; 

г) всі відповіді вірні. 

206. До невиробничого персоналу відносять: 

а) всіх робітників основних, допоміжних, транспортних, підсоб-

них цехів, охорони і апарату управління, які зайняті в обслуговую-

чому виробництві; 

б) всіх робітників основних, допоміжних, транспортних, підсоб-

них цехів, охорони і апарату управління, які зайняті в основному 

виробництві; 

в) робітників, які зайняті в основній діяльності підприємства, та 

створюють умови для забезпечення нормального функціонування 

виробництва в цілому; 

г) робітників, які не зайняті в основній діяльності підприємства, 

а створюють умови для забезпечення нормального функціонування 

виробництва в цілому. 
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207. Середня тривалість робочого дня визначається як: 

а) різниця середньозваженої величини з врахуванням різної три-

валості робочого дня та кількості категорій працівників; 

б) добуток середньозваженої величини з врахуванням різної три-

валості робочого дня та кількості категорій працівників; 

в) середньозважена величина з врахуванням різної тривалості 

робочого дня для різних категорій працівників; 

г) немає вірної відповіді. 

208. Корисний фонд часу визначається шляхом: 

а) ділення планової кількості днів роботи одного робітника на 

середню тривалість робочого дня; 

б) віднімання від планової кількості днів роботи одного робітни-

ка - середню тривалість робочого дня; 

в) множення планової кількості днів роботи одного робітника на 

середню тривалість робочого дня; 

г) сума планової кількості днів роботи одного робітника та сере-

дня тривалість робочого дня. 

209. Чисельність працівників, необхідних для виконання 

планового обсягу робіт, визначається з використанням: 

а) нвплпл kТЧ ⋅= ; 

б) 

нв

пл

техн
пл

k

Z
Ч = ; 

в) 

нвпл

пл

техн
пл

kТ

Z
Ч

⋅
= ; 

г) 
ц

ZQ
Ч

пл

технпл
пл

⋅
= . . 

210. Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників 

до спискової визначається: 

а) 
роб

ном

с
N

Т
k = ; 

б) робномc NTk ⋅= ; 

в) робномc NTk −= ; 

г) робномc NTk += . 
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211. Планування чисельності керівників та спеціалістів про-

водять на основі: 

а) нормативного методу; 

б) трудоємності управління; нормативного методу; числа робо-

чих місць; 

в) нормативного методу; числа робочих місць; 

г) числа робочих місць. 

212. Сума чисельності робітників, керівних працівників та 

спеціалістів по всіх підрозділах визначає: 

а) загальну чисельність невиробничого персоналу підприємства; 

б) загальну чисельність обслуговуючого персоналу підприємст-

ва; 

в) загальну чисельність промислово-виробничого персоналу під-

приємства; 

г) число робочих місць. 

213. Додаткова потреба в персоналі визначається: 

а) шляхом ділення планової потреби в персоналі на його фактич-

ну наявністю на початок планового періоду; 

б) шляхом віднімання від планової потреби в персоналі  його фа-

ктичної наявності на початок планового періоду; 

в) шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фак-

тичною наявністю на кінець планового періоду; 

г) шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фак-

тичною наявністю на початок планового періоду. 

214. Механізм організації та планування оплати праці на-

правлений на вирішення наступних основних завдань: 

а) гарантувати працівникам винагороду, еквівалентну вкладеній 

праці; створити стимули для підвищення якості праці; забезпечити 

зростання продуктивності праці порівняно з темпами росту серед-

ньої заробітної плати; забезпечення пропорцій в оплаті праці по ви-

дах діяльності, рівню кваліфікації та інших показниках; 

б) забезпечити зростання продуктивності праці порівняно з тем-

пами росту середньої заробітної плати; 

в) забезпечення пропорцій в оплаті праці по видах діяльності, рі-

вню кваліфікації та інших показниках; 

г) створити стимули для підвищення якості праці. 
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215. Єдина тарифна система складається з: 

а) тарифної ставки другого розряду та єдиного тарифного класи-

фікатора професій; 

б) тарифної ставки третього розряду та єдиного тарифного кла-

сифікатора професій; 

в) тарифної ставки першого розряду та єдиного тарифного кла-

сифікатора професій; 

г) єдиного тарифного класифікатора професій. 

216. До складу витрат, які не включають до фонду оплати 

праці, відносять: 

а) матеріальну допомогу працівникам і службовцям; надбавки до 

пенсій, одноразові допомоги ветеранам праці; 

б) дивіденди, виплачені по акціях підприємства; компенсаційні 

виплати в зв’язку з підвищенням цін; 

в) премії, які видані за рахунок коштів спеціального призначен-

ня; винагороди по результатах роботи за рік; матеріальна допомога 

працівникам і службовцям; надбавки до пенсій, одноразові допомо-

ги ветеранам праці; дивіденди, виплачені по акціях підприємства; 

компенсаційні виплати в зв’язку з підвищенням цін тощо; 

г) компенсаційні виплати в зв’язку з підвищенням цін, матеріа-

льна допомога працівникам і службовцям. 

217. Заробітна плата поділяється на: 

а) планову і реальну заробітну плату; 

б) реальну заробітну плату та додаткову; 

в) номінальну і планову заробітну плату; 

г) номінальну і реальну заробітну плату. 

218. Номінальна заробітна плата – це: 

а) кількість матеріальних благ і послуг, які може придбати пра-

цівник; 

б) премії, які видані за рахунок коштів спеціального призначен-

ня; 

в) абсолютна сума грошових коштів, яку отримав працівник за 

певний період або роботу; 

г) кількість матеріальних благ і послуг, які може придбати пра-

цівник при даному рівні номінальної заробітної плати. 

219. Реальна заробітна плата – це: 

а) абсолютна сума грошових коштів, яку отримав працівник за 

певний період або роботу; 
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б) кількість матеріальних благ і послуг, які може придбати пра-

цівник при даному рівні номінальної заробітної плати; 

в) премії, які видані за рахунок коштів спеціального призначення; 

г) абсолютна сума грошових коштів, яку отримав працівник за 

певний період або роботу. 

220. Економічне призначення заробітної плати зводиться до: 

а) створення матеріальної зацікавленості в індивідуальних та ко-

лективних результатах праці; 

б) підвищення ефективності виробництва та якісних показників 

роботи; 

в) відтворення затрат живої праці, створення матеріальної заці-

кавленості в індивідуальних та колективних результатах праці, під-

вищення ефективності виробництва та якісних показників роботи; 

г) всі відповіді вірні. 

221. Планування заробітної плати включає: 

а) визначення фонду і середньої заробітної плати по категоріях 

персоналу; 

б) створення матеріальної зацікавленості в індивідуальних та ко-

лективних результатах праці; 

в) підвищення ефективності виробництва та якісних показників 

роботи; 

г) кількість матеріальних благ і послуг, які може придбати пра-

цівник при даному рівні номінальної заробітної плати. 

222. Плановий фонд заробітної плати – це: 

а) сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для 

виплати працівникам по тарифних ставках, окладах і відрядних ро-

зцінках, а також премій з фонду заробітної плати і всіх видів доплат 

до заробітної плати; 

б) сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для 

виплати працівникам по тарифних ставках; 

в) сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для 

виплати працівникам, а також премій з фонду заробітної плати; 

г) немає вірної відповіді. 

223. Вихідними даними для планування фонду заробітної 

плати є: 

а) виробнича програма; дані про трудоємність продукції; розцін-

ки на деталі та вироби; тарифна система; штатний розклад; норма-

тиви обслуговування; законодавчі акти по праці та заробітній платі; 
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б) дані про трудоємність продукції; розцінки на деталі та вироби; 

в) штатний розклад; нормативи обслуговування; законодавчі ак-

ти по праці та заробітній платі; 

г) законодавчі акти по праці та заробітній платі. 

224. Для розрахунку планового фонду заробітної плати вико-

ристовують наступні методи: 

а) укрупнений; прямого рахунку; 

б) укрупнений; прямого рахунку; нормативний; по елементах; 

в) нормативний; по елементах; 

г) укрупнений; по елементах. 

225. Укрупнений розрахунок фонду заробітної плати визна-

чається: 

а) базtрбазпл ЗПЭkФФ ⋅±⋅= ; 

б) 
пл

р

п

і

пл

ЗПіпл і
ЧВФ ⋅=∑

=1

; 

в) р

баз

ЗПпл kФФ += ; 

г) 
пл

р

п

і

пл

ЗПіпл і
ЧВФ +=∑

=1

. 

226. Коефіцієнт зростання обсягів виробництва дорівнює: 

а) сумі планового обсягу виробництва на даний рік та обсягу ви-

робництва базового року; 

б) різниці планового обсягу виробництва на даний рік до обсягу 

виробництва базового року; 

в) відношенню планового обсягу виробництва на даний рік до 

обсягу виробництва базового року; 

г) добутку планового обсягу виробництва на даний рік до обсягу 

виробництва базового року. 

227. Метод прямого рахунку оснований на визначенні: 

а) планової чисельності персоналу по категоріях і їх середньорі-

чної заробітної плати; 

б) планового нормативу затрат заробітної плати на одиницю об-

сягу продукції в плановому році; 

в) відношенням планового обсягу виробництва на даний рік до 

обсягу виробництва базового року; 

г) добутку планового обсягу виробництва на даний рік до обсягу 

виробництва базового року. 
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228. При нормативному методі плановий фонд заробітної 

плати визначається: 

а) 
зп

пл

пл
Н

Q
Ф = ; 

б) зпплпл НQФ −= ; 

в) зпплпл НQФ ⋅= ; 

г) 
пл

р

п

і

пл

ЗПіпл і
ЧВФ +=∑

=1

. 

229. Плановий приріст середньої заробітної плати визнача-

ється: 

а) виходячи з впливу факторів зростання продуктивності праці 

на зміну заробітної плати; 

б) із різниці планового обсягу виробництва на даний рік та обся-

гу виробництва базового року; 

в) із планового нормативу затрат заробітної плати на одиницю 

обсягу продукції в плановому році; 

г) добуток планового обсягу виробництва на даний рік та обсягу 

виробництва базового року. 

230. Поелементний метод передбачає: 

а) планування фонду заробітної плати, виходячи з впливу факто-

рів зростання продуктивності праці на зміну заробітної плати; 

б) планування фонду заробітної плати, виходячи з планового но-

рмативу затрат заробітної плати на одиницю обсягу продукції в 

плановому році; 

в) планування фонду заробітної плати для різних категорій пра-

цюючих з врахуванням характеру їх роботи та форм оплати праці; 

г) виходячи з впливу факторів зростання продуктивності праці 

на зміну заробітної плати. 

231. Фонд прямої заробітної плати складається з: 

а) планового нормативу затрат заробітної плати на одиницю об-

сягу продукції в плановому році; 

б) впливу факторів зростання продуктивності праці на зміну за-

робітної плати; 

в) відрядної оплати по розцінках і погодинної по тарифу; 

г) немає вірної відповіді. 
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232. Відрядна розцінка за одиницю виробу дорівнює: 

а) тар

пл

технвід рZФ ⋅= ;             в) 
іі від

п

і

плвід РQФ ⋅=∑
=1

; 

б) 
іі від

п

і

плвід РGФ +=∑
=1

;        г) тар

пл

технвід рZФ −= . 

 

233. Відрядна розцінка в одиничному та дрібносерійному ви-

робництві визначається як: 

а) добуток відрядних розцінок по всіх операціях, передбачених 

технологічним процесом на виготовлення одного виробу; 

б) різниця відрядних розцінок по всіх операціях, передбачених 

технологічним процесом на виготовлення одного виробу; 

в) добуток тарифної ставки по розряду та норму часу на виготов-

лення одиниці продукції; 

г) сума тарифної ставки по розряду та норми часу на виготов-

лення одиниці продукції. 

234. В дрібносерійному виробництві фонд прямої відрядної 

заробітної плати визначається як: 

а) СТТФ пл

технвід ⋅= ;                           в) СТТФ
пл

технвід −= ; 

б) СТТФ пл

технвід += ;                         г) 
іі від

п

і

плвід РGФ ⋅=∑
=1

. 

 

235. Тарифний фонд заробітної плати (основних і допоміж-

них) працівників з погодинною формою оплати праці визнача-

ється на основі: 

а) рплтар ЧФСТФ ++= ;                в) рплтар ЧФСТФ ⋅⋅= ; 

б) плтар ФСТФ ⋅= ;                            г) ртар ЧСТФ += . 

 

236. Доплати за роботу працівників в нічний час визнача-

ють: 

а) ннн kСТФПЗ ++= ;                    в) ннн kСТФПЗ −−= ; 

б) ннн kСТФПЗ ⋅⋅= ;                         г) ннн kФПЗ ⋅= . 
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237. Денний фонд заробітної плати одного працівника визна-

чається на основі: 

а) NФЗПФЗП годдн += ;                 в) NФЗПФЗП годдн ⋅= ; 

б) NФЗПФЗП годдн −= ;                 г) плгоддн ТФЗПФЗП ⋅= . 

238. Місячний фонд заробітної плати визначається: 

а) місднміс NФЗПФЗП += ;              в) місднміс NФЗПФЗП ⋅= ; 

б) місднміс NФЗПФЗП −= ;              г) 
міс

дн
міс

N

ФЗП
ФЗП = . 

239. Загальний фонд заробітної плати по підприємству – це: 

а) нвпвпід ФЗПФЗПФЗП −= ;         в) нвпвпід ФЗПФЗПФЗП ⋅= ; 

б) нвпвпід ФЗПФЗПФЗП += ;        г) 
нв

пв
під

ФЗП

ФЗП
ФЗП = . 

240. Середня заробітна плата поділяють на: 

а) середньогодинну, середньоденну, середньомісячну; 

б) середньогодинну, середньоденну; 

в) середньоденну, середньомісячну; 

г) немає вірної відповіді. 

241. Середньогодинна заробітна плата працівників визнача-

ється: 

а) як добуток планового фонду погодинної заробітної плати та 

кількості людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

б) як сума планового фонду погодинної заробітної плати та кіль-

кості людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

в) різниця планового фонду погодинної заробітної плати та кіль-

кості людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

г) діленням планового фонду погодинної заробітної плати на кі-

лькість людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді. 

242. Середньогодинна заробітна плата працівників характе-

ризує: 

а) середній розмір заробітної плати за одну годину роботи одно-

го робітника; 
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б) середній розмір заробітної плати за одну зміну роботи одного 

робітника; 

в) середній розмір заробітної плати за дві  години роботи одного 

робітника; 

г) всі відповіді вірні. 

243. Середньоденна заробітна плата робітників розрахову-

ється: 

а) діленням планового фонду денної заробітної плати на кіль-

кість людино-днів, що необхідно відпрацювати робітнику в плано-

вому періоді; 

б) сума планового фонду погодинної заробітної плати та кіль-

кість людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

в) як добуток планового фонду погодинної заробітної плати та 

кількості людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

г) різниця планового фонду денної заробітної плати на кількість 

людино-днів, що необхідно відпрацювати робітнику в плановому 

періоді. 

244. Середньомісячна заробітна плата визначається: 

а) діленням планового фонду місячної заробітної плати на серед-

ньоспискову кількість робітників в плановому періоді; 

б) як добуток планового фонду погодинної заробітної плати та 

кількості людино-годин, які необхідно відпрацювати працівникам в 

плановому періоді; 

в) діленням планового фонду денної заробітної плати на кіль-

кість людино-днів, що необхідно відпрацювати робітнику в плано-

вому періоді; 

г) діленням планового фонду денної заробітної плати на кіль-

кість людино-днів, що необхідно відпрацювати робітнику в плано-

вому періоді. 

245. Середня заробітна плата визначається з врахуванням 

впливу окремих факторів, серед яких: 

а) підвищення мінімуму заробітної плати; зміна умов праці; ско-

рочення втрат робочого часу; зростання продуктивності праці; 

б) скорочення втрат робочого часу; зростання продуктивності 

праці; 

в) підвищення мінімуму заробітної плати; зміна умов праці; 
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г) діленням планового фонду місячної заробітної плати на серед-

ньоспискову кількість робітників в плановому періоді. 

246. При плануванні середньої заробітної плати необхідно 

врахувати: 

а) заборгованість перед кредиторами, темпи зростання продук-

тивності праці; 

б) рівень вартості життя, фінансовий стан підприємства; 

в) рівень вартості життя, фінансовий стан підприємства, заборго-

ваність перед кредиторами, темпи зростання продуктивності праці; 

г) немає вірної відповіді. 

247. Витрати виробництва – це: 

а) сукупність затрат в грошовій формі на виробництво і реаліза-

цію продукції, на торгівельні, посередницькі та фінансові операції 

та інші види невиробничої діяльності; 

б) сукупність затрат в грошовій формі на фінансові операції та 

інші види невиробничої діяльності; 

в) сукупність затрат в грошовій формі на посередницькі та фі-

нансові операції; 

г) сукупність затрат в грошовій формі на виробництво. 

248. Чим менші витрати виробництва, тим чистий дохід під-

приємства: 

а) більший; 

б) менший; 

в) витрати виробництва не впливають на чистий дохід підприєм-

ства; 

г) немає правильної відповіді. 

249. Собівартість продукції характеризують: 

а) затрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції; 

б) затрати підприємства на оплату праці; 

в) затрати підприємства на реалізацію продукції; 

г) всі затрати підприємства. 

250. Зменшення витрат виробництва веде до збільшення: 

а) прибутковості; 

б) витрат підприємства на оплату праці; 

в) витрат підприємства на реалізацію продукції; 

г) збитковості. 

251. Метою планування витрат (собівартості) є: 

а) розрахунок зниження собівартості продукції;  
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б) розрахунок витрат на виробництво; калькуляція одиниці про-

дукції; 

в) забезпечення темпів зростання прибутків; 

г) забезпечення темпів зростання прибутків і підвищення рента-

бельності виробництва на основі раціонального використання мате-

ріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

252. План по витратах складається з таких розділів, як: 

а) забезпечення темпів зростання прибутків і підвищення рента-

бельності виробництва; 

б) використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, 

тобто будь-які нововведення в техніці, технології, в організації та 

управлінні виробництвом приводять до зміни рівня затрат; 

в) розрахунок зниження собівартості продукції; розрахунок за-

трат на виробництво; калькуляція одиниці продукції; 

г) розрахунок затрат на виробництво, використання трудових та 

фінансових ресурсів. 

253. Витрати базового року на 1 гривню товарної продукції 

визначають: 

а) як відношення собівартості товарної продукції базового року 

на обсяг товарної продукції базового року; 

б) як відношення собівартості товарної продукції планового року 

на обсяг товарної продукції базового року; 

в) як відношення обсягу товарної продукції по собівартості до 

обсягу в оптових цінах; 

г) добуток собівартості товарної продукції базового року на об-

сяг товарної продукції базового року. 

254. Економія витрат за рахунок підвищення технічного рів-

ня виробництва розраховується: 

а) по плану технічного розвитку і організації виробництва: сума 

економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріа-

льних ресурсів та витрат на оплату праці; 

б) як відношення обсягу товарної продукції по собівартості до 

обсягу в оптових цінах; 

в) як відношення собівартості товарної продукції планового року 

на обсяг товарної продукції базового року; 

г) як добуток обсягу товарної продукції по собівартості та обсягу 

в оптових цінах. 
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255. Кошторис витрат на виробництво – це : 

а) забезпечення темпів зростання прибутків і підвищення рента-

бельності виробництва на основі раціонального використання мате-

ріальних, трудових та фінансових ресурсів; 

б) сукупність затрат по економічно однорідних елементах: сиро-

вина, основні матеріали, допоміжні, заробітна плата, відрахування в 

бюджет, амортизація основних фондів, інші грошові витрати; 

в) збалансування витрат підприємства з його фінансовими мож-

ливостями; 

г) всі відповіді правильні. 

256. Калькуляційний метод дозволяє здійснити: 

а) збалансування витрат підприємства з його фінансовими мож-

ливостями; 

б) перевірку всіх розрахунків, пов’язати кошторис затрат на ви-

робництво з калькуляцією собівартості товарної продукції; 

в) розрахунок затрат по економічно однорідних елементах: сиро-

вина, основні матеріали, допоміжні, заробітна плата, відрахування в 

бюджет, амортизація основних фондів, інші грошові витрати; 

г) немає правильної відповіді. 

257. Фінансовий план підприємства – це документ, який: 

а) відображає обсяги надходжень і витрат грошових коштів, фік-

сує баланс доходів і витрат підприємства, включаючи платежі в бю-

джет в плановому періоді; 

б) відображає рух грошових потоків на підприємстві для забез-

печення контролю за використанням коштів в ході господарської 

діяльності; 

в) відображає прибуток від виробничо-господарської діяльності; 

амортизаційні відрахування; пасиви; 

г) фіксує баланс доходів і витрат підприємства, відображає рух 

грошових потоків на підприємстві. 

258. В процесі фінансового планування необхідно вирішити 

наступні завдання: 

а) визначити прибуток від виробничо-господарської діяльності; 

амортизаційні відрахування; пасиви; 

б) визначити рух грошових потоків на підприємстві для забезпе-

чення контролю за використанням коштів в ході господарської дія-

льності; 
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в) визначити джерела та розміри власних фінансових ресурсів 

підприємства; встановити необхідність залучення зовнішніх фінан-

сових ресурсів за рахунок випуску цінних паперів, отриманих кре-

дитів, позик; визначення потреби підприємства у фінансових ресур-

сах, встановлення оптимальних потреб та пропорцій ресурсів на 

господарські потреби підприємства; виявлення резервів раціональ-

ного використання потужностей, основних фондів з метою макси-

мально можливого підвищення ефективності виробництва; 

г) визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах, 

встановлення оптимальних потреб та пропорцій. 

259. Фінансове планування на підприємстві проводить: 

а) планово-економічний відділ; 

б) планово-економічний і фінансовий відділи; 

в) фінансовий відділ; 

г) немає правильної відповіді. 

260. Фінансовий відділ виконує наступні функції: 

а) визначає джерела та розміри власних фінансових ресурсів під-

приємства; встановлює необхідність залучення зовнішніх фінансо-

вих ресурсів за рахунок випуску цінних паперів; 

б) визначає потреби підприємства у фінансових ресурсах, вста-

новлює оптимальні потреби та пропорції ресурсів на господарські 

потреби підприємства; 

в) розробляє проекти фінансових планів з усіма необхідними ро-

зрахунками; бере участь в розробці планів реалізації продукції в 

грошовому виразі; встановлює планову суму амортизаційних відра-

хувань; складає план розподілу балансового прибутку; розробляє 

оперативні плани реалізації продукції в грошовій формі; забезпечує 

виконання фінансового, кредитного та касового планів; 

г) всі відповіді вірні. 

261. Основна мета фінансового планування – це: 

а) збалансування витрат підприємства з його фінансовими мож-

ливостями; 

б) збалансування доходів і надходжень засобів;  

в) збалансування платежів у бюджет; 

г) визначити прибуток від виробничо-господарської діяльності; 

амортизаційні відрахування; пасиви. 

262. Баланс доходів та витрат складається з розділів: 

а) витрати і відрахування засобів; 
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б) платежі в бюджет; асигнування із бюджету; 

в) доходи і надходження засобів; витрати і відрахування засобів; 

платежі в бюджет; асигнування із бюджету; 

г) доходи і надходження засобів, асигнування із бюджету. 

263. Фінансовий план складається на основі даних: 

а) кошторису затрат на виробництво; даних про обсяги планових 

інвестицій; 

б) фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число плано-

вого періоду; показників плану виробництва і реалізації продукції; 

кошторису затрат на виробництво; даних про обсяги планових інве-

стицій; розрахунку відпускних цін; норм амортизаційних відраху-

вань; ставок платежів в бюджет; результатів аналізу виконання пла-

ну за попередній період; 

в) ставок платежів в бюджет; результатів аналізу виконання пла-

ну за попередній період; 

г) розрахунку відпускних цін, результатів аналізу виконання 

плану. 

264. Планування доходів та надходжень грошових коштів 

проводять на основі розрахунку: 

а) фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число плано-

вого періоду; 

б) відпускних цін; норм амортизаційних відрахувань; 

в) руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення кон-

тролю за використанням коштів в ході господарської діяльності; 

г) показників плану виробництва і реалізації продукції; коштори-

су затрат на виробництво; даних про обсяги планових інвестицій; 

розрахунку відпускних цін; норм амортизаційних відрахувань; ста-

вок платежів в бюджет; результатів аналізу виконання плану за по-

передній період. 

265. Джерелами доходів та надходжень є: 

а) прибуток від виробничо-господарської діяльності; амортиза-

ційні відрахування; пасиви; 

б) амортизаційні відрахування; 

в) рух грошових потоків на підприємстві; 

г) всі відповіді правильні. 

266. План по прибутках складають: 

а) в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах 

попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва; 
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б) в цінах і умовах попереднього року; 

в) по діючих цінах та умовах виробництва; 

г) немає правильної відповіді. 

267. Балансовий прибуток складається з: 

а) прибутку від реалізації основних фондів, які не використову-

ються; 

б) фінансових результатів комерційної діяльності; 

в) прибутку від реалізації продукції; прибутку від реалізації ос-

новних фондів, які не використовуються; фінансових результатів 

комерційної діяльності;   

г) прибутку від реалізації продукції. 

268. Прибуток від реалізації продукції розраховується:  

а) в цінах і умовах попереднього року; 

б) в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах 

попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва; 

в) виручка від реалізації і-го виду продукції в цінах підприємст-

ва, млн. грн.; відрахування в позабюджетні фонди, грн.; акцизний 

податок, грн.; податок на додану вартість, грн.;  

г) повна собівартість і-ої реалізованої продукції; кількість видів 

продукції; 

г) по окремих видах господарської діяльності. 

269. При розрахунку планової суми прибутку використовують:  

а) метод прямого рахунку по кожному виду продукції з сумуван-

ням результату в цілому по підприємству; 

б) метод прямого рахунку по кожному виду продукції; 

в) метод прямого рахунку по кожному виду продукції з відні-

манням результату в цілому по підприємству; 

г) немає вірної відповіді. 

270. Величину прибутку від реалізації і-го виду продукції ви-

значають наступні показники: 

а) )(
1

ііАФ

п

і

Qі СПДВНОВПр
ііі

++++=∑
=

; 

б) )(
1

ііАФ

п

і

Qі СПДВНОВПр
ііі

−−−−=∑
=

; 

в) )(
1
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п
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=
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г) )(
1

іАФ

п

і

Qі СНОВПр
ііі

−−−=∑
=

. 

271. Залишки нереалізованої готової продукції на кінець 

планового періоду розраховують за формулою:  

а) )(
1

ііАФ

п

і

QіQ СПДВНОВПР
ііі

−−−−=∑
=

 

б) 
360

ОТ

Q

НQ
НР і

s

−
= ; 

в) 
360

ОТ

Q

ВQ
НР і

s

+
= ; 

г) іQQ СВНР
іі
−= ; 

272. Величина доходу по кожному виду продукції:  

а) визначається, як різниця виручки від реалізації і-го виду гото-

вої продукції, грн. та собівартісті і-го виду готової продукції; 

б) розраховується на основі плану виробництва, відпускних цін 

та кошторису затрат на виробництво; 

в) визначається як добуток виручки від реалізації і-го виду гото-

вої продукції, грн. та собівартісті і-го виду готової продукції; 

г) різниця виручки від реалізації і-го виду готової продукції, грн. 

та собівартісті і-го виду готової продукції. 

273. Дохід від реалізації і-го виду готової продукції визнача-

ється як: 

а) іQВ СВД
іі
⋅= ;                          в) іQВ СВД

іі
+= ; 

б) іQВ СВД
іі

−= ;                       г) іQВ ВВД
іі
−= . 

274. Загальний обсяг планового прибутку від реалізації про-

дукції рівний:  

а) 
факт

п

і

і ПрПрПр −=∑
=1

;           в) ∑
=

=
п

і

іПрПр
1

; 

б) пл

п

і

і QПрПр ⋅=∑
=1

;                   г) і

факт ІПрПр ⋅= . 
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275. Прогнозований обсяг прибутку розраховується як: 

а) і

факт ІПрПр −= ;                    в) і

факт ІПрПр ⋅= ; 

б) і

факт ІПрПр += ;                    г) ∑
=

=
п

і

іПрПр
1

. 

276. Амортизаційні відрахування призначені для:  

а) фінансування затрат, пов'язаних з простим розширенням від-

новлення трудових ресурсів підприємства; 

б) фінансування затрат, пов'язаних з простим розширенням від-

новлення фінансових ресурсів підприємства; 

в) фінансування затрат, пов'язаних з простим розширенням від-

новлення основних фондів підприємства; 

г) всі відповіді правильні. 

277. Заборгованість постачальникам планується в розмірі:  

а) 80% від величини мінімальної заборгованості по балансу по-

переднього року; 

б) 60% від величини мінімальної заборгованості по балансу по-

переднього року; 

в) 50% від величини мінімальної заборгованості по балансу по-

переднього року; 

г) 30% від величини мінімальної заборгованості по балансу по-

переднього року. 

278. Фонд накопичення призначений для: 

а) фінансування капітальних вкладень, приросту оборотних кош-

тів, науково-дослідних робіт; сплати відсотків по довгострокових 

кредитах; 

б) приросту оборотних коштів, науково-дослідних робіт; 

в) сплати відсотків по довгострокових кредитах; 

г) фінансування капітальних вкладень. 

279. У витратну частину фінансового плану включають на-

ступні статті: 

а) вільний прибуток, який залишається в розпорядженні підпри-

ємства; 

б) відрахування у фонди накопичення, споживання, резервний; 

вільний прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства; 

амортизація, що належить підприємству; інші витрати; 

в) вільний прибуток, який залишається в розпорядженні підпри-

ємства; 
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г) амортизація, що належить підприємству; інші витрати. 

280. Фонд споживання передбачає покриття наступних ви-

трат: 

а) винагороди трудовому колективу за результати роботи за рік; 

надання одноразової допомоги членам колективу; культурно-

побутове обслуговування працівників підприємства; будівництво і 

ремонт житлових будинків, дитячих садків тощо; дотації працівни-

кам; 

б) надання одноразової допомоги членам колективу; 

в) будівництво і ремонт житлових будинків, дитячих садків то-

що; дотації працівникам; 

г) культурно-побутове обслуговування працівників підприємства. 

281. В чому полягає суть перевірки фінансового плану: 

а) в забезпеченні рівності підсумків по кожній статті витрат сумі 

джерел її фінансування, в свою чергу, підсумок по кожній статті 

доходів повинен бути рівний сумі витрат коштів; 

б) щоб по кожній статті витрат визначити джерело фінансування 

і розподілити доходи по напрямках; 

в) в перевищенні доходів над витратами;  

г) всі відповіді правильні. 

282. Сутність балансу полягає в:  

а) тому, щоб по кожній статті витрат визначити джерело фінан-

сування і розподілити доходи по напрямках; 

б) перевищенні витрат над доходами; перевищенні платежів у 

бюджет над асигнуваннями із бюджету; 

в) забезпеченні рівності підсумків по кожній статті витрат сумі 

джерел її фінансування, в свою чергу, підсумок по кожній статті 

доходів повинен бути рівний сумі витрат коштів; 

г) правильні відповіді а), в). 

283. Критерієм вірності фінансового плану є: 

а) фінансування капітальних вкладень, приросту оборотних за-

собів, науково-дослідних робіт; сплати відсотків по довгострокових 

кредитах; 

б) дотримання наступних співвідношень: величина перевищення 

доходів над витратами повинна бути рівна сумі перевищення пла-

тежів у бюджет над асигнуваннями із бюджету, а величина переви-

щення витрат над доходами – величині перевищення асигнувань із 

бюджету над платежами в бюджет; 
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в) забезпечення рівності підсумків по кожній статті витрат сумі 

джерел її фінансування, в свою чергу, підсумок по кожній статті 

доходів повинен бути рівний сумі витрат коштів; 

г) величина перевищення доходів над витратами повинна бути 

рівна сумі перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями із 

бюджету. 
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