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1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання (кожне
оцінюється максимум у 25 балів):
1. Економічна сутність ефективності господарської діяльності підприємства.
2. Особливості робочої сили як товару. Взаємодія попиту і пропозиції на ринку
праці.
2. Оберіть правильну відповідь: (кожна правильна відповідь оцінюється у
2 бали):
1. Кошти, що спрямовуються на розширення відтворення основних засобів
та об’єктів соціальної інфраструктури – це:
а) прямі інвестиції;
б) непрямі інвестиції;
в) виробничі інвестиції;
г) реальні інвестиції.
2. До якої групи основних засобів належать дамби, тунелі, естакади, мости:
а) будівлі;
б) споруди;
в) передавальні пристрої;
г) інші основні засоби.
3. Індекс переоцінки визначається:

а) діленням справедливої вартості на залишкову вартість;
б) діленням первісної вартості на залишкову вартість;
в) діленням залишкової вартості на ліквідаційну вартість;
г) немає правильної відповіді.
4. Який тип організаційної структури управління підприємством є
найдоцільнішим за масового виробництва зі сталим асортиментом
продукції та незначними змінами технології її виробництва:
а) лінійний;
б) функціональний;
в) лінійно-функціональний;
г) дивізіональний.
5 . Який інструмент використовується при позиціонуванні товару?
а) матриця БКГ.
б) STEP-аналіз;
в) атрибутивна карта;
г) графік Ганта.
6. Кількість товарних позицій в кожній товарній групі – це:
а) довжина товарного асортименту;
б) ширина товарного асортименту;
в) глибина товарного асортименту;
г) структура товарного асортименту.
7. Граничний дохід є не нижчим ринкової ціни продукції на ринку:
а) монополістичної конкуренції;
б) досконалої конкуренції;
в) часників картелю;
г) монополії.
8. Якщо AVC знижуються по мірі зростання обсягу виробництва, то:
а) MC також повинні скорочуватись.
б) FC також повинні скорочуватись.
в) TC також повинні скорочуватись.
г) MC повинні бути нижчими, ніж AVC.
9. Цехи, що виготовляють продукцію, яка використовується для
забезпечення потреб усередині самого підприємства, називаються:
а) основні;
б) побічні;
в) обслуговуючі;
г) допоміжні.
10. Лінійна структура управління підприємством використовується на:
а) невеликих підприємствах з малою чисельністю працюючих;
б) підприємствах, що випускають однорідну і нескладну продукцію;
в) підприємствах приватної форми власності;

г) підприємствах з неперервним циклом виробництва.
11. …
…
50….
3. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді (кожна оцінюється
максимум у 25 балів):
Задача 1.
Підприємство придбало об’єкт основних засобів, ціна якого становить
20 тис. грн., витрати на доставку та монтаж – 5 тис. грн., строк корисного
використання – 8 років. Ліквідаційну вартість визначено підприємством у сумі
3 тис. грн. Розрахувати річну суму амортизації, суму зносу та залишкову
вартість на початок та кінець кожного року експлуатації, використовуючи
кумулятивний метод амортизації.
Задача 2.
Визначити заробітну плату робітника-відрядника ковальсько-пресового
цеху, який за місяць виготовив 50 виробів А трудомісткістю 1,5 нормогод/шт. і
80 виробів Б трудомісткістю 2,2 нормогод/шт. за IV розрядом робіт. Тарифний
коефіцієнт IV розряду 1,7. Годинна тарифна ставка І розряду 19,34 грн./ год.
Система оплати праці — пряма відрядна
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів.
1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється
в 25 балів (25*2=50 балів)
2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*50=100
балів).
3. Кожна правильно розв'язана задача оцінюється в 25 балів (25*2=50
балів).

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету,
протокол № «__» від «__» ___________ 2021 року
Голова атестаційної комісії

А.І. Ігнатюк

