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Теоретична частина 
 
Дайте письмову відповідь на теоретичні питання: 
 

1. Види підприємств, їх класифікація та організаційно-правова форма. 
2. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. 
 
Дайте правильну відповідь: 
 
1. Суб'єктами управління персоналом на підприємстві виступають: 

1) працівники підприємства, які задіяні у виробничих підрозділах; 
2) функціональні підрозділи апарату управління діяльністю підприємства; 
3) кадрові служби та керівники різних рівнів в межах наданих їм повноважень; 

      4) керівники низових рівнів менеджменту. 
2. Фондомісткість — це відношення: 

1) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; 
2) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів;  
3) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів;  
4) річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічного обсягу випуску продукції. 

3. Вкажіть джерела формування власних фінансових ресурсів: 
1) бюджетні асигнування та відрахування від прибутку;  
2) статутний капітал, прибуток та амортизаційні відрахування; 
3) кредитні кошти та амортизаційні відрахування;  
4) благодійні внески та відрахування від зарплати. 

4. Прибуток — це: 
1) сума грошей, яку можна вилучити у підприємства, не порушивши його спроможності 
продовжувати виробництво на незмінному рівні; 
2) економічна категорія, що відображає частину суспільного продукту, створеного 
робітниками у додатковий робочий час, і присвоєна власником підприємства; 
3) одна з форм вартості додаткового продукту, що визначається як різниця між 
реалізаційною ціною продукту (виручкою) і витратами на його виробництво та збут. 

5. Банкрутство підприємства — це: 
1) встановлена судом неспроможність підприємства розраховуватись і виконувати свої 
зобов'язання перед кредиторами; 
2) поділ майна підприємства між кредиторами; 
3) добровільна ліквідація підприємства з метою поділу його майна між співвласниками; 



4) добровільна ліквідація підприємства з метою започаткування випуску нової продукції. 
6. Собівартість продукції — це: 

1) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції; 
2) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції; 
3) виражені в грошовій формі витрати на виробництво продукції; 
4) витрати на виробництво і прибуток підприємства. 

7. Рентабельність — це: 
1) абсолютний показник ефективної діяльності підприємства; 
2) відносний показник ефективної діяльності підприємства; 
3) чистий прибуток підприємства;  
4) дохід підприємства. 

8. Нематеріальні активи оцінюються за: 
1) собівартістю та покупною вартістю; 
2) собівартістю та залишковою вартістю; 
3) відновною та залишковою вартістю; 
4) усі відповіді неправильні. 

9. До оборотних засобів не належать: 
1) сировина і основні матеріали; 
2) тара і паливо; 
3) запасні частини для ремонту; 
4) витрати на проектування і підготовку до випуску продукції. 

10. Інвестиціями вважаються: 
1) вкладення капіталу з метою отримання доступу до новітніх технологій; 
2) вкладення капіталу з метою отримання прибутку;  
3) вкладення капіталу в банк; 
4) усі відповіді правильні. 
 

Практична частина 
 

Розрахунково-аналітична задача. У своїй господарській діяльності підприємство 
використовує обсяг основних засобів. За даними табл. 1 та 2 проаналізувати стан і рух основних 
засобів, ефективність їх використання на підприємстві. Надати висновки. 

 

Первісна 
вартість ОЗ на 
початок року 

Надійшло у звітному 
періоді Вибуло у звітному періоді Залишкова 

вартість ОЗ на 
кінець року усього у т.ч. нових усього у т.ч. ліквідованих 

3801 1001 601 334 284 3401 
 
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн 25003 
Прибуток, тис. грн 3002 
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 101 
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