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ВСТУП
Тестові завдання використовуються для проведення вступних фахових
випробувань при прийомі на навчання до Житомирського державного
технологічного університету для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів
“бакалавр” за напрямом 6.030508 “Фінанси і кредит” на основі освітньокваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”у 2015 р.
Право на участь у фахових вступних випробуваннях мають абітурієнти, які
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом
“Фінанси і кредит”, за умови подачі відповідних документів у приймальну
комісію ЖДТУ. Вступні випробування проводяться відповідно до графіку,
затвердженого головою приймальної комісії ЖДТУ.
У навчально-методичному виданні представлено 1000 тестових завдань,
які визначають рівень підготовки абітурієнта з таких навчальних дисциплін:
− “Фінанси”;
− “Гроші і кредит”;
− “Фінанси підприємтсв”;
− “Теорія бухгалтерського обліку”;
− “Економіка підприємств”.
З кожної дисципліни тестові завдання охоплюють основні теми навчальних
програм. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна
правильна.
Кожен білет містить п’ятдесят тестових питань що оцінюються у 2 (два)
бали кожне. Хибна відповідь оцінюється у 0 (нуль) балів. У сумі всі правильні
відповіді складають 100 (сто) балів.
Запропонований збірник тестових завдань для вступників на отримання
освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” за напрямом 6.030508 “Фінанси і
кредит” на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”
ставить за мету допомогти абітурієнтам при підготовці до вступних
випробувань.
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Таблиця – розподіл тестових питань за навчальними
дисциплінами
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування
дисципліни

Кількість питань

Фінанси
Гроші і кредит
Фінанси підприємств
Теорія бухгалтерського обліку
Економіка підприємства

200
200
200
200
200
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Зразок тестових завдань фахових вступних випробувань
для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста за напрямом "Фінанси і кредит "
для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ПИСЬМОВЕ ТЕСТУВАННЯ
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “молодшого спеціаліста”
за напрямом “Фінанси і кредит” для продовження навчання
із скороченим терміном підготовки бакалавра
Варіант № _______
1. Фінансові ресурси – це:
а) ланки фінансової системи;
б) матеріальний носій фінансових відносин;
в) ціна;
г) функція фінансів.
2. Фінанси – це:
а) загальний еквівалент;
б) гроші;
в) економічні відносини;
г) функція держави.
3. Фінансовий механізм – це:
а) спосіб організації фінансів;
б) функція фінансів;
в) елемент виробничих відносин;
г) фінансовий устрій держави.
4. Фінансова політика – це:
а) спосіб організації та використання фінансів;
б) сукупність суб’єктів фінансових відносин;
в) сукупність ланок фінансів;
г) сукупність юридичних норм, які регулюють фінансові відносини;
5. Зовнішні джерела ресурсів підприємства відносяться до:
а) активів;
б) статутного капіталу;
в) зобов’язань;
г) нерозподіленого прибутку;
д) внесків засновників.
6. Виробничим підприємством є:
а) банківська установа;
б) хлібозавод;
в) страхова компанія;
г) магазин;
д) всі відповіді вірні.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Фінанси”
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.

Питання
Законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податків,
яка враховується при розрахунку суми податку – це:
Виділення у вітчизняні науці та практиці податків на споживання
характеризує класифікацію податків за такою ознакою:
Відповідно до Податкового Кодексу України мито відноситься до:
Єдиний податок, який необхідно сплатити фізичній особі-підприємцю,
віднесеного до 2-ї групи оподаткування, становить:
В теорії податків принципи оподаткування вперше були науково
розроблені та обґрунтовані
Індикатором податкового тиску є:
До загальнодержавних податків та зборів не належить:
До місцевих податків належить
До видів систем оподаткування залежно від прагнення рівномірного
розподілу податкового тиску відносять
Податковий агент
Суб’єктами фінансових відносин виступають:
До фондів фінансових ресурсів належать:
Характер фінансових відносин
До централізованих фінансів в Україні не належать
Вперше термін «фінанси» в науковий обіг ввів:
Основою фінансів є:
Носіями фінансових відносин виступають:
До виняткових ознак фінансів як економічної категорії належать:
Фінанси – це:
Рух фінансових ресурсів
До системоутворюючих фінансових категорій належить
За характером реалізації фінансову політику поділяють на:
Фінансове забезпечення, як складова фінансового механізму - це
Фінансове регулювання, як складова фінансового механізму - це
За рівнем втручання держави у розподільчі відносини фінансовий
механізм поділяють на :
Хто з вітчизняних вчених економістів-фінансистів є автором «Теорії
кредиту» (1852 р.)
Фінансова стратегія – це:
Фінансова тактика – це:
Фінансова політика – це:
Фінансова політика має місце
До ознак побудови фінансової системи відноситься
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Фінансова система України за внутрішньою побудовою складається з:
Фінансова система України за організаційною побудовою складається з:
Виділяють такі типи фінансових систем:
Тип фінансової системи складається з:
Чиста фінансова система включає:
До принципів побудови фінансової системи відносять
Забезпечуючою сферою фінансової системи виступає
В основу поділу фінансової системи на сфери покладено
Центральною ланкою фінансової системи України є:
Сфера фінансів суб’єктів господарювання включає:
До методів управління фінансами відносять:
До методів фінансового контролю відносять:
Фінансовий контроль – це:
Державний кредит, як ланка фінансової системи існує у формі
Державний кредит, як ланка фінансової системи реалізується через:
До особливостей державного кредиту,як ланки фінансової системи
відносять:
Основною формою державного кредиту в Україні є:
Оформлення державних позик може здійснюватись
Мінімізація вартості державних позик досягається за допомогою
Фіктивним джерелом погашення державного боргу є:
Основоположником регулюючого типу фінансової політики є:
Вид фінансового механізму За формою проведення фінансовий контроль буває:
За методом проведення виділяють такий вид фінансового контролю:
Показником стану бюджету є:
З метою позитивного впливу державних запозичень «золоте правило»
державних фінансів вимагає, щоб
Економічно обґрунтовані межі державного боргу Податковим Кодексом
України встановлено на рівні:
В основу бюджетної класифікації непогашеного боргу за типом
кредитора покладено поділ державного боргу:
Державний борг – це:
Коефіцієнта обслуговування державного зовнішнього боргу вважається
сприятливим при його значенні на рівні:
Міжнародний валютний фонд класифікує фінансові операції на:
До способів коригування позикової політики держави не належать:
Проблема державного боргу України полягає в:
До державних фінансів не відноситься ланка фінансової системи
До системи державних доходів не відносяться:
Бюджет держави за економічним змістом – це:
Бюджетне фінансування не може здійснюватись у формі:
До доходів держави від надання послуг відносяться:
Основним методом обґрунтованого формування доходів бюджету
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99
100.
101.
102
103.
104.

держави є:
Бюджетний дефіцит за формою прояву виділяють:
Вертикальна структура державного бюджету України включає:
Секвестр бюджету – це:
Захищені статті бюджету – це:
Бюджетні асигнування – це
До бюджетних методів регулювання економічних і соціальних процесів
не відносять:
До бюджетів місцевого самоврядування відносяться:
До принципів побудови Бюджетної системи України не відноситься
принцип:
Бюджетний процес в Україні складається з:
Основою бюджетного процесу в Україні є:
Форма обслуговування державного та місцевого бюджетів в Україні:
Міжбюджетні відносини за напрямками взаємодії поділяються на:
До міжбюджетних трансфертів в Україні не відносяться:
Ознакою класифікації бюджетних видатків в Україні є:
До принципів бюджетного фінансування в Україні не відноситься:
До неінфляційних джерел фінансування дефіциту бюджету відносять:
Сеньйораж – це:
17. Склад «захищених видатків» в бюджеті держави в Україні визначає:
До складу місцевих фінансів в Україні відносять
Місцеві бюджети в сучасних умовах в Україні поділяються на такі
самостійні функціональні види:
В Україні усунення горизонтальних фіскальних дисбалансів можливе за
рахунок:
Державні цільові фонди поділяються на:
Обслуговування державного боргу України здійснює:
Об’єктами фінансових відносин на фінансовому ринку України є:
До складу ринку грошей на фінансовому ринку входить:
Суб’єкти фінансового ринку поділяються на групи в залежності від:
До характерних властивостей цінних паперів відносять
За характером обігу цінні папери поділяються на:
Згідно вітчизняного законодавства цінні папери поділяються на:
В Україні фондова біржа утворюється та діє в такій організаційноправовій формі:
За чинним законодавством України засновників фондової біржі
повинно бути:
Відповідно до законодавства України для здійснення своєї діяльності
фондові біржі повинні підтримувати власний капітал у розмірі не
менше:
Прибуток фондової біржі
Державні запозичення мають позитивний вплив на економіку держави
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

за умови:
Індикатором податкового тиску в державі є:
До загальнодержавних податків та зборів не належать:
До місцевих податків належать
Існують такі види бірж:
Фінансовий ринок поділяється на:
Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери, є:
Об’єктом міжнародних фінансів є:
До міжнародних фінансових операцій не належать
На міжнародній фінансовій арені стабілізаційне кредитування здійснює:
До статусу валюти або емітента валютних коштів не відноситься:
Валютний курс з урахуванням інфляції має назву:
Фінансовий менеджмент виник:
Фінанси – це:
Страхування, як економічна категорія – це:

119.

Страховий ризик – це:

120.
121.
122.

За формою проведення страхування може бути:
Матеріальним носієм фінансових відносин є:
В державах з командно-адміністративною системою управління
економікою, як правило, застосовується
Класичний тип фінансової політики заснований на працях:
Сукупність відносин, в яких держава приймає участь як кредитор,
позичальник та гарант має назву:
До методів управління фінансами не належить:
Видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні видатки за
Мінімальний рівень бюджетної централізації ВВП характерно для
моделі фінансових відносин:
Активному дефіциту бюджету характерне спрямування коштів
В основу бюджетної системи України покладено:
Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему
України, становить
Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки
повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу –
це
Зміна доходності державних позик називається
Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками)
відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства
називається ...
Юридична особа, чи уповноважений державою орган, який здійснює
випуск цінних паперів в обіг - це
Ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку
порівняно з прогнозним варіантом - це

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
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136.
137.
138.
139.
140
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Фінансування заходів для попередження настання страхової події,
сприяє запобіганню великих витрат як страхувальника, так і страховика
забезпечує
Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком - це
Передачу права страховику на стягнення суми страхового
відшкодування з винних осіб в межах здійснених страхових виплат
передбачає
Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести
страховику згідно з договором страхування – це
Страхова компанія в Україні не може бути створена у формі
Співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною
з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом
певного періоду - це
Виділяють такі види валютних курсів:
До Групи Світового банку не входить:
Фінансова безпека держави є складовою
Наукове припущення або допущення, висунуте для пояснення
фінансових явищ, процесів або їхніх причин, які зумовлюють певний
наслідок називається:
Попередження глобальних фінансових криз є завдання фінансової
політики на
В сучасній Україні фінансова політика має чітко виражений
Забезпечувальною сферою фінансової системи України виступає::
Умовний вираз кредитоспроможності держави як позичальника за
відповідною школою називається
Посередник на ринку страхових послуг, що представляє інтереси
страхувальника та діє від його імені називається
Відокремлення монарха від держави спричинило в результаті
буржуазних революцій спричинило появу
Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих
завдань фінансової політики господарюючого суб'єкта є:
Цінний папір, що засвідчує право особи на частку у власному капіталі
підприємства – це
За характером реалізації фінансова політика поділяється на політику:
Найвищий рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для:
Залежно від взаємозв’язку об’єкта та суб’єкта контролю фінансовий
контроль поділяється на:
Бюджетне фінансування не може здійснюватись у формі:
До основ бюджетного устрою не входить:
Директивний фінансовий механізм має такі інструменти:
За сферою діяльності виділяють такі види фінансового контролю:
Принцип господарської самостійності підприємства обмежується:
Податки на товари та послуги державних підприємств – це:
Грошові фонди, що мають суто цільове призначення
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Скупка і продаж державних цінних паперів центральним банком:
Ринок, що слугує для обміну капіталом – це:
Ставка платежів по страхуванню з одиниці страхової суми – це:
Сума коштів, на яку фактично застраховані майно, життя, здоров’я
громадян
Цінний папір, що приносить дохід у формі процента:
Фіктивний капітал – це:
Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному
розмірі, незалежно від суми отриманого підприємством прибутку?
За економічним змістом цінні папери поділяються так:
Чистий національний продукт, за винятком непрямих податків – це:
Спочатку термін «finansia» означав:
Зазначити фактор, який визначає ефективність фінансового сектора
економіки держави Виділити функціональний елемент управління фінансами:
Встановлення вірогідності, повноти, реальності бухгалтерської і
фінансової звітності
Повне обстеження фінансово-господарської діяльності економічного
суб’єкта – це
Сукупність заходів щодо оздоровлення фінансового стану
:підприємства і запобігання банкрутству - це
Принцип організації фінансів підприємств:
Поточні активи, в які вкладено частину капіталу підприємства
Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за
рахунок:
Відтік коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок:
Податки на імпортні, експортні й транзитні товари:
Податки на високорентабельні і монопольні товари, що включаються в
ціну товарів
Податки, що включаються в ціну товарів або тарифів на послуги – це:
Одна з податкових пільг, що полягає у відстрочці стягування податку –
це:
Метод покриття витрат установ відповідно до затвердженого
кошторису – це:
Порядок складання і виконання бюджетів різного рівня – це:
За методами надходження доходи бюджету класифікують:
До видів фінансування бюджетів нижчого рівня відносяться:
Сукупність укладених компанією угод як з окремого виду страхування,
так і з усіх видів страхування – це:
Валюта – це:
Крос-курс – це:
Валютна інтервенція – це:
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195.
196.
197.
198.
199.
200.

Валютний курс за видом угод буває:
Страхування за формою проведення поділяється на:
До доходів домогосподарства за економічним походженням
відносяться:
До моделей фінансової поведінки домогосподарств відносять:
До постійних витрат домогосподарств відносяться
Основними джерелами доходів домашніх господарств в Україні є:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Гроші і кредит”
№

Питання

1.
2.
3.
4.

Яка з форм вартості притаманна первісному суспільству:
Гроші обслуговують процес ціноутворення у функції:
Білонна монета це:
Монета вважається повноцінною, якщо домішок до металу (лігатура) не
перевищує:
Гроші як засіб погашення боргу обслуговують функцію:
Здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага:
Яку функцію грошей можна відобразити формулою Т – Г – Т?
Представниками раціоналістичної концепції походження грошей є:
Представниками еволюційної концепції походження грошей є:

5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Електронні гроші – це:
Функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх
обіг:
Функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному
економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між
країнами:
Суб’єкти грошового обороту, що забезпечують створення та реалізацію
ВНП:
Грошовий оборот – це:
Грошовий агрегат – це:
Грошова база – це:
Грошовий агрегат М1 – це:
Який з цих грошових агрегатів має найвищу ліквідність:
Найширшим агрегатом, який охоплює всі елементи грошової маси, що
перебувають в обороті є:
Структуру грошової маси відповідно до агрегатного методу визначає:
Залежно від форм грошей, грошовий оборот поділяється на:
Рівняння обміну М×V=P×Q було сформульовано:
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Безготівковий оборот – це:
Суб’єктами грошового обороту є:
Повноцінні гроші – це:
Запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською
системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних банків
на їх кореспондентських рахунках у центральному банку включає:
Рух грошей від одного суб’єкта до іншого на певний момент часу:
До боргових фінансових інструментів відносять:
Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:
Облікова ставка – це:
За видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей
від продавців до покупців:
За економічним призначенням ринок грошей поділяється на:
Ринок капіталів включає:
На ринку грошей грошові кошти купуються на термін:
На якому ринку попит і пропозиція є менш рухливими, рівень
процентної ставки залишається більш стабільним, не так чутливо
реагує на зміну кон’юнктури:
Хто ввів до наукового обороту поняття “гранична схильність до
споживання” та “гранична схильність до заощаджень”:
Основним джерелом пропозиції грошей на ринку капіталів виступають:
Грошова система закритого типу – це:
Офіційне підвищення державою золотого вмісту у національній валюті
та/або валютного курсу – це:
Грошова система – це:
Грошові знаки, які доручено випускаються Міністерству фінансів
називаються:
Грошова система, за якою роль загального еквіваленту закріплена за
двома металами, це:
Монометалізм – це коли:
Грошова система, за якої в обігу відсутні золоті монети та їх вільне
карбування, обмін банкнот здійснюється лише на золоті зливки з
певним обмеженням:
Вторинна емісія грошей – це:
Відкрита грошова система – це коли:
Відповідно до загальних законів функціонування грошей, грошові
системи бувають:
Дохід, який отримує уряд внаслідок монопольного права друкувати
гроші:
Законодавчо визначена сукупність принципів, норм, правил, процедур,
інструментів та механізмів, на підставі яких здійснюється організація
безготівкових платежів у країні – це:
Різновидами біметалізму були:
Сучасна грошова система України:
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Тезаврація – це:
При системі подвійної валюти співвідношення між валютами
встановлюється:
Інфляція – це:
Залежно від росту цін за товарними групами інфляція поділяється на:
За формою прояву інфляція поділяється на:
Помірна інфляція характеризується таким зростанням цін:
Інфляція, яка супроводжується одночасним підвищенням рівня цін та
рівня безробіття:
Інфляція, яка викликана підвищенням цін під впливом збільшення
витрат виробництва:
Зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що реалізовані
кінцевим споживачам характеризує:
Грошова реформа – це:
Антиінфляційна політика – це:
Мета формальної грошової реформи:
Основними формами боротьби з інфляцією є:
Офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу національних
грошей щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових
одиниць, називається:
Оголошення державою знецінення паперових грошових знаків
недійсними називається:
Грошова реформа в Україні відбулася:
Розширення кредитних операцій банків та інших кредитних закладів
спричиняє:
Інфляція, яка визначає зміну цін різних товарів по відношенню один до
одного в різних пропорціях:
Визначення курсу валют називають:
Валютний курс – це:
Конвертованість валюти – це:
Якщо обсяги проданої валюти перевищують зобов’язання за купленою
валютою, то валютна позиція комерційного банку вважається:
Грошова одиниця України:
Сукупність правових норм, які регулюють порядок здійснення операцій
з валютними цінностями в країні та за її межами:
Система регулювання валютного курсу через придбання та продаж
державними органами іноземної валюти за допомогою валютної
інтервенції та валютних обмежень:
Хто встановлює граничні розміри маржі за операціями на
міжбанківському валютному ринку України (за винятком операцій,
пов’язаних із строковими угодами):
Хто здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що
проводяться резидентами і нерезидентами на території України:
Дайте визначення крос-курсу:
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82
83
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85
86
87
88
89
90
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92
93
94
95
96
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98
99
100
101
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Індивідуальні ліцензії видаються:
Об’єктом на валютному ринку виступають:
Різновид строкових операцій, що полягає в купівлі-продажу валюти
між двома суб’єктами з наступним переданням її в обумовлений строк і
за курсом, визначеним у момент укладення контракту:
Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу
національної валюти:
Які з названих грошових запасів входять до складу грошової бази:
На яку величину обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу:
Якщо рівень процентних ставок за банківськими кредитами зростає, як
це вплине на коефіцієнт «надлишкові резерви / чекові депозити»:
Якщо рівень процентної ставки за кредитами банків перевищить
облікову ставку НБУ, як це вплине на грошово-кредитний
мультиплікатор:
Якщо комерційні банки очікують збільшення процента за депозитами,
як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:
Хто є найбільш дієвим та відповідальним учасником у формуванні
пропозиції грошей:
Активами Національного банку України є:
Пасивами Національного банку України є:
При продажі валюти Національним банком України грошова база:
Регулятором впливу обов’язкового резервування депозитів є:
При збільшенні облікової ставки як змінюється маса грошей за
агрегатом М1:
Головною перевагою грошового обміну порівняно з бартером є:
Хто першим почав досліджувати роль грошей за схемою: гроші–
процент–інвестиції–виробництво:
Процеси причинно-наслідкових зв'язків між економічними змінними,
які забезпечують вплив зміни пропорції грошей на ділову активність та
економічну рівновагу називається:
Які зміни відбуваються з процентними ставками і курсом цінних
паперів при зростанні пропозиції грошей:
Загальна кількість товарів і послуг, які фірми готові виробити і продати
на ринку:
Представники металістичної теорії ототожнюють грошовий обіг з:
Яка з теорій грошей стверджувала, що золото і срібло вже за своєю
природою є грошима:
Яка з теорій стверджує, що гроші – це продукт державної влади:
Що вважали грошима представники металістичної теорії:
У металістичній теорії вартість товару замінювали:
З якою вартістю К. Маркс ототожнював такий специфічний товар як
гроші:
Карл Маркс вважав, що вартість товару, крім своєї матеріальної
цінності включає:
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131
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Який закон був вперше сформований Карлом Марксом:
Який з принципів відіграє важливу роль у захисті від кредитних
ризиків:
Забезпеченням позички не може бути:
Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування
кредитом:
Сторона кредитних відносин, що отримує кредит та повинна повернути
отриману позику:
Об’єктами кредиту виступають:
Кредитор – це:
Ціллю надання кредиту є:
Суб’єктами кредитних відносин можуть виступати:
Кредит – це:
Який з принципів полягає в прийнятті кредитором при наданні позички
додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені
строки:
Яка з економічних категорій є умовою виникнення, існування та
розвитку кредиту:
Основні засади поведінки банку і позичальника в процесі здійснення
кредитних операцій:
Залежно від сфери економіки кредит поділяється на:
Банківський кредит – це:
Комерційний кредит – це:
Основною метою якого кредиту виступає прискорення реалізації
товарів:
Який кредит надається виключно в національній валюті:
Що виступає об’єктом комерційного кредиту:
Об’єктом застави при іпотечному кредиті можуть бути:
Товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу
матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома
суб’єктами господарської діяльності – це:
За порядком надання банківський кредит поділяють на:
Переуступка майна на термін повної амортизації або близький до
періоду повної амортизації – це:
Довгострокові цінні папери, що випускаються банками під
забезпечення нерухомим майном (земля, виробничі будівлі, житлові
будинки, споруди, квартири та інші об’єкти ), а також приносять
твердий дохід – це:
Кредит на споживчі потреби надається:
Міжнародний кредит – це:
Кредит має такі форми:
Розмір маржі залежить від:
Облігації, які не мають строку погашення і платежів за основним
боргом, але приносять незмінні купонні платежі, отримали назву:
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До фінансових активів відносять:
Облікова ставка процента в Україні визначається:
Хто встановлює розмір процентної ставки за кредитами для
комерційних банків:
Норма позичкового процента, яка переважає в країні протягом більшменш тривалого відрізку часу
Маржа – це:
Ціна позики грошового капіталу виступає у формі:
Як впливає підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки при
розрахунках вартості капіталу:
Різниця між процентними ставками, які виплачуються на звичайні цінні
папери, і ставками на державні цінні папери називається:
У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка
– кошти до запитання»:
Які з перерахованих функцій не виконує позичковий процент:
До об’єктів парабанківської системи належать:
Визначте критерій, який лежить в основі поділу посередників на банки
і на небанківські фінансово-кредитні установи:
Діяльність фінансових посередників спрямована на:
Які посередники в Україні належать до фінансових:
Який небанківський інститут спеціалізується на кредитуванні продажу
споживчих товарів:
Назвіть посередників, визначальною ознакою яких є акумулювання і
постачання довгострокових капіталів на фінансовий ринок:
Інвестиційні фінансові посередники беруть участь в інвестиційному
процесі через:
Акумуляцію заощаджень своїх членів та їх взаємне кредитування
здійснюють:
Банком є:
До технічних посередників належать:
До послуг фінансових посередників не відносять:
До інвестиційних інституцій відносять:
Банк, який здійснює усі основні види банківських операцій (депозитні,
кредитні, фондові, інвестиційні, довірчі, розрахункові) та надає
банківські послуги всім клієнтам незалежно від галузевої належності:
Юридична особа, яка передає право володіння і користування
неспожитою річчю:
Компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління
майном і здійснює управління залученими коштами:
До якого рівня банківської системи у ринкових економіках відносять
комерційні банки:
Територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не
здійснює банківську діяльність – це:
Активні операції банків – це операції по:
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Які із зазначених нижче спеціалізованих банків дозволяється
створювати відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність»:
Які з зазначених органів є органами управління банку:
Метою діяльності комерційного банку є:
До ресурсних послуг банків відносять:
Залежно від форми власності банки поділяються на:
Скільки потрібно відсотків активів одного типу для отримання банком
статусу спеціалізованого:
Які активи комерційного банку забезпечують його ліквідність та
платоспроможність:
Дії апарату банку з мобілізації коштів шляхом емісії та продажу
банківських облігацій і отримання позичок в інших банках:
Операції, пов’язані з вкладення коштів банку у цінні папери
підприємств на відносно тривалий період:
За рівнем регульованості комісійно-посередницькі операції банків
поділяються на:
Купівля банком у клієнта права на вимогу боргу – це:
До зовнішніх банківських ризиків відносять:
Ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання позичальниками
своїх зобов’язань:
Готівка емітується:
Вибір центральним банком монетарних інструментів, які є найкращими
для досягнення поставлених цілей – це:
Клієнтами центральних банків є:
Активними операціями центральних банків є:
До складу золотовалютних резервів входять:
Операції з надання позичок комерційним банкам та переврахування
векселів, які раніше були враховані комерційними банками – це:
Об’єктами, на які спрямовуються регулятивні заходи монетарної
політики є:
Збереження центральними банками резервів комерційних банків є:
НБУ має форму власності:
Основні засади грошово-кредитної політики розробляє:
Розмір статутного капіталу НБУ складає:
НБУ має систему органів управління:
Голова НБУ призначається строком на:
НБУ здійснює видатки за рахунок:
Довільне, швидке зростання пропозиції грошей, завдяки чому гроші
стрімко дешевіють, а інфляція набуває високих темпів:
Політика, за якої пропозиція грошей нарощується повільно,
контрольовано; вона передбачає поступове підвищення цін до рівня, на
якому вони були до початку дефляції:
Суб’єктами грошово-кредитної політики є:
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Метою якої міжнародної організації є забезпечення співробітництва у
міжнародних валютних проблемах, сприяння стабілізації валют,
створення багатосторонньої системи платежів і розрахунків,
досягнення рівноваги в платіжних балансах країн – учасниць:
Вступ країни в МВФ автоматично забезпечує їй членство у:
У якій світовій валютній організації процес прийняття рішень
опосередковується через механізм квот: кожна держава-член має свою
квоту, розмір якої залежить від економічного потенціалу країни:
Яка з нижче перерахованих фінансових установ входить до групи
Всесвітнього банку:
Чи мають юридичну та фінансову незалежність п’ять фінансових
установ, що входять до групи Всесвітнього банку:
Яка міжнародна організація надає позики тільки урядам країн, що
розвиваються або під їх гарантію державним та приватним організаціям
і підприємствам:
Яка організація має на меті діяльність у сфері технічної допомоги
(вдосконалення експертної роботи у галузях інфраструктури, хімії та
нафтохімії, нафти і газу, гірничовидобувної промисловості, сільського
господарства):

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Фінанси підприємств”
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14

Питання
Наявність фінансових відносин у державі є:
Структура фінансового механізму підприємства – це:
Принцип плановості забезпечує:
Принцип мінімізації фінансових витрат забезпечує:
Платіжне доручення – це:
Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з
постачальником, тоді такий акредитив слід вважати:
З поданих відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення
поняття “загальний прибуток підприємства”:
Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності:
Оборотні виробничі фонди – це:
Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в
оборотних коштах економічним методом?
Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до
середньоліквідних активів?
Власні джерела формування оборотних засобів – це:
Зростання коефіцієнту оборотності:
Суб’єктами кредитних відносин можуть виступати:
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26
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Розрахунки з відстрочкою платежу представляють собою:
Овердрафт – це:
Споживчий кредит – це:
Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється:
Що таке кредитоспроможність?
Знос основних засобів – це:
Капітальні вкладення – це:
Назвіть переваги оренди основних засобів у порівнянні з придбанням їх
у власність:
Нормативний метод фінансового планування – це:
Планування – це:
Що таке фінансовий стан підприємства?
Фінансова санація включає:
Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у
фінансовій кризі, можуть бути:
До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі:
Вимоги до умов переведення боргу за реорганізації підприємства
полягають в наступному:
Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи із
заявою щодо порушення справи про своє банкрутство в таких
випадках:
Наявність фінансових відносин у державі є:
Структура фінансового механізму підприємства – це:
Принцип маневроеності забезпечує:
Принцип мінімізації фінансових витрат забезпечує:
Платіжне доручення – це:
Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з
постачальником, тоді такий акредитив слід вважати:
З поданих відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення
поняття “загальний прибуток підприємства”:
Власні джерела формування оборотних засобів – це:
Зростання коефіцієнту оборотності:
Розрахунки з відстрочкою платежу представляють собою:
Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється:
Що таке кредитоспроможність?
Знос основних засобів – це:
Балансовий метод фінансового планування – це:
Планування – це:
Що таке фінансовий стан підприємства?
До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі:
Вимоги до умов переведення боргу за реорганізації підприємства
полягають в наступному:
Ініціатором справи про банкрутство може бути:
Наявність фінансових відносин у державі є:
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67
68
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75
76
77
78
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Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає у
наступному:
Розподільча функція фінансів проявилась:
Районові Закарпатської області, що постраждав від повені, надано
державну допомогу. Це приклад:
Структура фінансового механізму – це:
Фінанси підприємств – це:
Фінансові ресурси підприємств утворюються за рахунок:
Принципи організації фінансів підприємств:
Грошовий оборот – це
Безготівкові розрахунки – це
Платіжне доручення – це
Знайдіть правильне визначення товарних розрахунків:
Вексель – це
Акредитив – це
Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з
постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...
Непокритий акредитив – це акредитив:
Переказний акредитив – це
Акредитив відзивний – це такий, що його...
Вексельна форма розрахунків – це
З поданих відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення
поняття “загальний прибуток підприємства”
Назвіть складові прибутку від операційної діяльності:
Назвіть складові прибутку від фінансових операцій:
Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності.
Назвіть показник, який враховується для обчислення валового
прибутку підприємства.
Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності.
Назвіть показник, який необхідно використати для обчислення
рентабельності підприємства в цілому.
Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства
Назвіть показник, який необхідний для обчислення чистого прибутку
підприємства
Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку.
Знайдіть правильне визначення терміну “податкова система”.
Джерела сплати податку на прибуток – це...
Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми
податку на прибуток.
Оборотні засоби підприємства – це...
Оборотні виробничі фонди – це...
Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?
Принципи організації оборотних коштів – це...
Відповідно до яких документів здійснюється планування оборотних
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коштів?
Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?
За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства
в сировині, матеріалах, купівельних напівфабрикатах?
За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства
у оборотних коштах у незавершеному виробництві?
Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах
готової продукції?
Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в
оборотних коштах економічним методом?
Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних
і прирівняних до них?
Яким чином визначається стан оборотних коштів?
Показники ефективності використання оборотних коштів – це...
Які активи можна віднести до високоліквідних активів?
Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до
середньоліквідних активів?
Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до
низьколіквідних активів?
Які показники можна вважати найприйнятнішими для визначення
впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан
підприємства?
Оборотні засоби підприємств в процесі здійснення кругообігу
виступають одночасно:
До виробничих оборотних фондів відносяться:
Структура оборотних засобів:
Сутність методу прямого розрахунку:
Сукупний норматив – це:
Коефіцієнт завантаження є оберненою величиною:
Мінімальна заборгованість по заробітній платі розраховується як:
Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту.
Об’єктами кредитування можуть бути.
На які цілі надається банківський кредит?
З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування
кредитом?
Що таке кредитоспроможність?
Бланковий кредит – це кредит, забезпечений…
Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між:
Кредитна лінія – це:
Позики за забезпеченням бувають:
До видів банківського кредиту належать:
Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів
по рахунку клієнта понад залишку коштів на його рахунку?
Дисконтування векселів – це:
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Авальний кредит – це:
Факторинг – це:
Основні засоби – це...
Відтворення основних засобів – це...
Амортизація – це...
Капітальні вкладення – це...
Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір
амортизаційних відрахувань?
Основними завданнями фінансового планування є:
Фінансовий план господарських суб’єктів – це:
Балансовий метод – це...
Фінансовий стан підприємства характеризується...
Фінансовий стан підприємства залежить від...
Основним завданням аналізу фінансового стану є...
Фінансовий аналіз є складовою частиною...
Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є...
Прийоми оцінки фінансового стану підприємства – це...
Предметом фінансового аналізу підприємства є...
Методи фінансового аналізу – це...
До неформалізованих методів фінансового аналізу належать:
До формалізованих методів фінансового аналізу належать:
До моделей фінансового аналізу належать...
Санація підприємства – це:
Показник Cash-Flow характеризує...
Основний зміст реорганізації полягає в...
З моменту визнання боржника банкрутом...
Справу про банкрутство підприємство може бути порушено, якщо:
Оборотні засоби в результаті кругообігу:
При розрахунку норми запасу оборотних активів основним є:
Платіжна вимога-доручення заповнюється:
Чек з лімітованої чекової книжки є дійсним:
Короткостроковий кредит надається на строк:
Місцеві розрахунки – це розрахунки:
Оборотні активи виконують функції:
До внутрішніх (ендогенних) факторів фінансової кризи належать:
Типовими прикладами впливу факторів фінансової кризи на
підприємство є:
Наступальна антикризова стратегія передбачає …
На вдосконалення організаційної структури підприємства та
підвищення якості менеджменту спрямовані санаційні заходи …
Професійною діяльністю в галузі антикризового менеджменту при
виконанні функцій керуючого санацією займається …
Фінансовий контролінг поділяють на:
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Аналіз та порівняння показників діяльності різних структурних
підрозділів одного й того самого підприємства здійснюється під час:
Здійснення аналізу сильних і слабких сторін компанії, та її
можливостей і ризиків здійснюється під час…
Завдання системи раннього попередження полягає у …
Серед моделей прогнозування банкрутства найбільшого поширення в
закордонній практиці набула:
Головною метою санаційного аудиту є:
Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі,
фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які
визначають його здатність до успішного проведення фінансової санації
називається …
Фінансовий план санації має містити в собі:
Правдиве та однозначне висвітлення й відтворення інформації під час
складання плану фінансової санації забезпечується принципом:
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) підприємства - це
…
Функція відповідальності та гарантії статутного капіталу передбачає,
що …
До додаткового капіталу підприємства належить:
До джерел покриття збитків не належить:
Метою зменшення статутного капіталу є:
Зменшення номінальної вартості акцій називається:
До внутрішніх джерел збільшення грошових надходжень відносять:
До вхідних грошових потоків підприємства належить:
Форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської
заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів – це …
Кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу
векселів, які акцептував імпортер називається:
Частина капіталу підприємства, що не відображена в балансі
називається:
У разі збільшення статутного фонду акціонерного товариства
переважне право на купівлю корпоративних прав мають …
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…. полягає у зупинці або відстроченні виконання боржником грошових
зобов'язань.
Відстрочені (пролонговані) кредити – це …

179
180
181
182
183

Банківські консорціуми для надання санаційних кредитів сприяють:
Формою фінансування санації персоналом компанії є:
Здійснення фінансової реструктуризації передбачає …
До реорганізації спрямованої на подрібнення підприємства відносять:
Об'єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи
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191
192
193
194
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197
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надають однакові послуги називається:
Спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або
організаційно-правової форми юридичної особи без припинення
господарської діяльності підприємства називається …
В разі злиття чи приєднання підприємств складається:
До основних форм прямого державного фінансування підприємств
належать:
Одержання державної фінансової підтримки можливе у разі дефіциту
необхідних фінансових ресурсів, мобілізованих:
Під трансфертами підприємствам з боку держави на фінансування
поточних витрат розуміють:
Державні гарантії надаються лише на наступних умовах:
Для реалізації державної політики у сфері запобігання банкрутству і
забезпечення
умов
здійснення
процедур
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно
державних підприємстві створено:
Відповідно до законодавства щодо боржника застосовуються такі
судові процедури банкрутства:
Робочий орган, який здійснює ліквідацію суб’єкта підприємницької
діяльності і призначається інстанціями, котрі прийняли рішення про
ліквідацію підприємства називається …
Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню
Навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через
подання недостовірних даних називається …
Припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного
господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо
задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його
майна Визначення вартості майна з використанням стандартної методології та
стандартного набору вихідних даних без залучення експертів
називається …
Ситуацію, коли покупець не заплатить за об’єкт ціну, яка перевищує
існуючу мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю, передбачено
принципом …
Невідповідність між балансовою та ринковою вартістю активів є
головним недоліком …
Вартість бізнесу – це …
Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської
діяльності з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку,
його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим
нормативам називається:
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Теорія бухгалтерського обліку”
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Питання
Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності
відносяться до зовнішніх користувачів:
Сутність принципу автономності полягає в наступному:
До необоротних активів підприємства відносять:
Джерелами утворення власних засобів є:
Не є об’єктами бухгалтерського обліку:
Спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану
господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі
звітної таблиці, називається:
Ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення
економічних вигод у майбутньому, це:
В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» передбачено __ принципів бухгалтерського обліку:
Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за
певний період без врахування початкового сальдо, називається:
Рахунки, призначені для обліку наявності та руху господарських
засобів підприємства, називаються:
Прибуток це:
Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку:
Зовнішні джерела ресурсів підприємства відносяться до:
Нематеріальними активами підприємства є:
Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовують для
визначення собівартості виготовленої продукції:
Баланс поділяється на дві рівновеликі сукупності показників:
Заборгованість підприємства, що виникає в результаті минулих подій і
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, які втілюють в собі економічні вигоди, це:
Підприємства та організації, які заборгували перед підприємством - це:
Для визначення кінцевого сальдо по активному рахунку, слід:
Рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утворення
господарських засобів підприємства, називаються:
Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:
Натуральні вимірники призначені для:
Перераховані засоби: споруди, обладнання, готівка, поточний рахунок,
готова продукція, матеріали – відносяться до:
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Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовується для
фіксації господарських фактів:
Майно підприємства формується за рахунок:
Загальний підсумок по балансу називається:
Частка власників в активах підприємства, яка залишається після
вирахування його зобов’язань, - це:
Господарська операція – «Передані зі складу у виробництво
матеріали», викличе наступні зміни в балансі:
Початковий стан засобів або джерел, що відображається на рахунку,
називається:
Рахунки, що надають узагальнені дані з економічно однорідних груп
засобів, джерел їх утворення і господарських операцій, називаються:
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», не є принципом бухгалтерського обліку:
Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських
операцій:
До трудових вимірників відносяться:
До оборотних активів підприємства відносяться:
До джерел утворення господарських засобів підприємства відносяться:
Балансова формула виглядає наступним чином:
Перелік джерел утворення активів, це:
Зміни в балансі внаслідок господарських операцій, які не впливають на
його валюту, називаються:
Для визначення обороту по рахунку слід:
Рахунки, що використовуються для деталізації даних з економічно
однорідних груп засобів, джерел їх утворення і господарських
операцій, називаються:
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування
його зобов’язань, – це:
Для реальної оцінки показника власного капіталу сума непокритого
збитку підприємства при визначенні підсумку власного капіталу в
балансі підприємства:
Операція зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення грошових
коштів
на
поточний
рахунок
відображається
наступною
кореспонденцією рахунків:
Зобов’язання класифікуються як поточні, якщо вони:
Заборгованість за розрахунками з єдиного соціального внеску в балансі
повинна визнаватись як:
Погашення заборгованості перед банком за короткостроковим
кредитом з поточного рахунку відображається наступною
кореспонденцією рахунків:
Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для
акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для
інших підприємств, зафіксовані в статутних документах, це:
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Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть
бути:
Оголошення
статутного
капіталу
відображається
наступною
кореспонденцією рахунків:
Рахунок 20 називається:
Підприємство отримало кредит у січні 2014 р. і повинно погасити його
до 31 грудня 2017 р., така заборгованість визнається в балансі як:
Передача матеріалів у цех для виробництва готової продукції в
бухгалтерському обліку відображається наступною кореспонденцією
рахунків:
Сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого
законодавства або статутних документів, це:
Для визначення суми зобов’язання перед бюджетом по податку на
додану вартість необхідно:
Безоплатне отримання основних засобів, які не потребують монтажу,
відображається наступною кореспонденцією рахунків:
Заборгованість за розрахунками з бюджетом в балансі повинна
визнаватись як:
Мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженої
відповідальністю:
Отримання короткострокової позики банку в бухгалтерському обліку
відображається наступною кореспонденцією рахунків:
Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного
капіталу, це:
Джерелами формування і збільшення статутного капіталу
господарських товариств не можуть виступати:
Збільшення статутного капіталу за рахунок належних до виплати
учасникам
дивідендів,
нарахованих
за
рахунок
прибутку,
відображається наступною кореспонденцією рахунків:
Відрахування частини прибутку до резервного капіталу відображається
наступною кореспонденцією рахунків:
Юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарноматеріальних цінностей, надають послуги, виконують роботи, – це:
Сума кредитового сальдо по рахунку 40 “Статутний капітал” повинна
відповідати:
Визначення фінансового результату (прибутку) за звітний період
відображається наступною кореспонденцією рахунків:
Принцип періодичності полягає в тому, що:
До зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності відносяться:
Суб’єктом організації обліку є:
Суб’єктом ведення обліку є:
Функціями бухгалтерського обліку є:
Функція, що полягає в організації аналітичного обліку всіх
господарських засобів та джерел їх утворення в необхідному розрізі для
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всіх рівнів управління, а також аналізу господарських процесів в розрізі
структурних підрозділів, центрів відповідальності називається:
Надходження у вигляді внеску активів, що відносяться до основних
засобів, оформлюються:
До невідчутних активів відносяться:
Спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують
будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі
договорів підряду на капітальне будівництво, – це:
Надходження виручки в касу підприємства відображається проводкою:
До залучених засобів не належать:
Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та
отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або
товарів і послуг називається:
Перевищення доходів звітного періоду над пов’язаними з ними
витратами, – це:
Монтаж виробничого обладнання відображається в обліку на рахунку:
Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів, задіяних в
процесі виробництва готової продукції, - це операція, що відноситься
до:
Оприбуткування лишків виробничих запасів, виявлених під час
інвентаризації, відображається кореспонденцією рахунків:
Кореспонденція рахунків – «Д-т 98 К-т 641» відповідає наступній
господарській операції:
Визначити зміст господарської операції на основі наведеної
кореспонденції рахунків – «Д-т рах. 702 К-т рах. 641»:
До витрат не відноситься:
Засоби праці та предмети праці утворюють:
Шифр рахунку 12 має назву:
Видачу заробітної плати працівникам готівкою в обліку відображається
кореспонденцією рахунків:
До адміністративних витрат відносяться витрати на:
До витрат на збут відносяться витрати на:
Нарахування заробітної плати загальновиробничого персоналу
оформлюється первинним документом:
Засобами невиробничої сфери є:
Залученими джерелами утворення господарських засобів підприємства
є:
Звітним періодом для складання фінансової звітності є:
Предметом бухгалтерського обліку є:
Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих складових, які
називаються:
Рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утворення
господарських засобів підприємства, називаються:
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Не є об’єктами бухгалтерського обліку:
Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського
обліку:
Інвентаризація – це:
При реорганізації підприємства інвентаризація:
Інвентаризацію проводять:
Калькуляція – це:
Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види
діяльності, які не є фінансовою або інвестиційною діяльністю, це:
До інших операційних витрат відносяться витрати на:
Списання собівартості реалізованої готової продукції відображається
наступною кореспонденцією рахунків:
Нарахування
зносу
виробничого
обладнання
відображається
кореспонденцією рахунків:
З наведених операцій обрати операцію, яка не змінить валюту балансу:
Яка з операцій викличе зміни підсумків балансу:
З нижче наведених операцій оберіть ту, яка відповідає кореспонденції
рахунків Дт 68 Кт 31:
Особливість бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі
його дані переносяться з:
Найбільш ліквідними активами є:
Форма та структура балансу в Україні:
Актив відображається у балансі, якщо:
Зменшення вартості майна записується:
За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку
виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі:
Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для
реєстрації господарських операцій:
Діючий План рахунків складається з:
Метод бухгалтерського обліку – це:
Економічна вигода – це:
Господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок
короткострокової позики банку призводить до:
В активі балансу знаходять своє відображення:
Процес постачання є сукупністю операцій з:
Процес реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) належить до:
Процес виробництва – це:
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це:
Податковий кредит з ПДВ при придбанні матеріалів відображають
наступною кореспонденцією рахунків:
Чи відображаються позабалансові рахунки у річних формах звітності?
До класу “Кошти, розрахунки та інші активи” належить:
Активи повинні дорівнювати:
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а
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також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу, – це:
Основні засоби відображаються у балансі за вартістю:
Активи підприємства за складом і розміщенням поділяють на:
Змінні витрати – це:
Виробнича собівартість включає наступні витрати:
До складу повної собівартості входять:
Невиробничими витратами є:
Залишкова вартість – це:
Вартість, що амортизується, – це:
Виробнича ставка амортизації використовується у:
Інвентарна картка обліку основних засобів використовується для:
Нематеріальні активи – це:
Матеріали, доставлені автотранспортом, оприбутковуються на підставі:
До касових документів належать:
Дебетовий оборот по рахунку 23 «Виробництво» відображає:
Матеріали, що надійшли на склад підприємства, оприбутковуються на
підставі:
Сторнувальні проводки використовуються для:
Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення
характерне для:
Сальдо кінцеве по пасивному рахунку визначається за формулою:
Рахунки, призначені для обліку сум, на які необхідно зменшити або
збільшити залишок по основному рахунку, з метою його уточнення,
називаються:
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку здійснюється з метою:

151

Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом поділяються
на:

152

Рахунки бухгалтерського обліку 10 – 13 призначені для:
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Регулюючі рахунки призначені для:
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Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках
полягає у:
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Позабалансові рахунки використовуються для обліку:

156

Майнові позабалансові рахунки – це рахунки:

157

З якими рахунками кореспондують позабалансові рахунки:

158

Рахунок 92 «Адміністративні витрати» списується на:
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Для обліку витрат, що вимагають розподілу, призначені рахунки:
.
Якщо кредитовий оборот рахунку фінансових результатів більший за
дебетовий оборот рахунку то на суму різниці підприємство отримує:
До складу рахунків обліку господарських засобів не входять:

162

До складу рахунків джерел господарських засобів входять:

163

Відкриття рахунку це:

164

Підприємство зареєструвало розмір статутного капіталу 300000 грн. В
обліку необхідно зробити запис:
Основним нормативним документом, який регулює ведення
бухгалтерського обліку в Україні є:
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Які вимірники застосовуються в аналітичному обліку:

167

Активний рахунок може мати:

168

Які витрати не включаються до первісної вартості запасів:

169

Основним документом, який визначає права
постачальників і покупців є:
Облік витрат про надання послуг ведеться на рахунку:

170
171

та

обов’язки

172

Списання сум розподілених транспортно – заготівельних витрат на
витрати виробництва відображаються в обліку:
Готова продукція – це:

173

Незавершене виробництво обліковується на рахунку:

174

В кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 “Доходи від
реалізації” закривається:

175
176

Яка бухгалтерська проводка відповідає операції: “Списана фактична
собівартість реалізованої продукції”:
На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають:

177

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” відображається:

178

Які з фактів знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку:

179

Під формою бухгалтерського обліку розуміють:
Д) ведення бухгалтерського обліку аудиторською компанією.
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180
181

Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх
утворення, процесів і результатів діяльності застосовується:
Операції, зафіксовані в документах, отримують грошове вираження за
допомогою:

182

Первинні бухгалтерські документи складаються:

183
184

Письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права
на її здійснення – це:
Документообіг це:

185

Під контируванням документів розуміють:

186

Під Головною книгою розуміють:

187

Наказ про облікову політику підписується:

188

Загальні принципи формування, склад і структуру бухгалтерської
звітності визначає документ:

189

Фінансова звітність – це:
підприємства.
Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних
вплинути на рішення, що приймаються на її основі – це принцип
бухгалтерського обліку:
Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації
господарських операцій і відображенні їх у звітності, – це:
Процес ведення обліку - це:
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191
192
193
194
195
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197

Повернення короткострокової позики банку безготівковими коштами в
обліку відображається:
На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та
зобов’язання власників підприємства не повинні відображатися в
фінансовій звітності підприємства:
Інформацію про нараховані та виплачені суми дивідендів можна
знайти:
Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та
суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до
чинного законодавства) включає:
Активи – це:
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Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний
період, - це:
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності є:
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну несе:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Економіка підприємств”
№
з/п

Питання

1.
2.

Що в перекладі з грецької означає термін “економіка”?
Згідно з Господарським кодексом України,підприємством є:

3.

Модель економіки, що розвивається на основі приватної власності і
товарно-грошових відносин та спирається на принципи свободи
підприємництва і вибору, має назву:
До ринкової інфраструктури належать:
Перша стадія процесу кругообігу майна передбачає:
Основним методом регулювання діяльності підприємств у
адміністративно-командній економіці є:
Сутність комерційної діяльності становлять:
Виробничим підприємством є:
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки:
За міжгалузевою структурою підприємства розділяють на:
Учасники якого з перерахованих нижче видів об'єднань знаходяться в
повній фінансовій залежності від одного або групи підприємців:
Консорціум – це:
Що таке підприємництво?
На основі яких принципів здійснюється підприємництво?
До установчих документів підприємства належить:
Колективний договір укладається:
Яке з наведених нижче визначень найбільш повно визначає
характеристику статуту підприємства?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Колективний договір – це:
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

У якій частині договору вказуються юридичні адреси сторін
(партнерів)?
Зібрання обов'язкових правил, що регулюють діяльність підприємства,
взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, мету діяльності;
органи управління та порядок їх формування; компетенція трудового
колективу, порядок утворення майна; умови реорганізації - це:
Як називається документ, що визначає механізм взаємовідносин між
штатом працівників та власниками (адміністрацією)?
Суб'єкт господарювання ліквідується:
Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його:
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
здійснюється:
Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його:
Як називається політика держави, що спрямована на встановлення і
підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних
валют?
Загальними принципами господарювання в Україні є:
Як називається політика держави, що спрямована на забезпечення
економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів
господарювання?
Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з
моменту:
До прямого державного регулювання діяльності підприємств належить:
Відповідно до господарського кодексу України підприємства належать
до великих, середніх, малих та мікро за:
Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність
суб'єктів господарювання є:
За способом утворення та формування статутного фонду підприємства
поділяються на:
Як називається підприємство, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади?
Критерієм, який використовується у разі віднесення підприємства до
виду "малого", є:
Як називається підприємство, що діє на базі об'єднання майна різних
форм власності?
Методи управління — це:
Як називається підприємство, що створюється одним засновником, який
виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону
статутний капітал, не поділений на частки (паї)?
Підприємство, що утворюється, як правило, двома або більше
засновниками за їх спільним рішенням, діє на основі об'єднання майна
та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників називається:
Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу
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41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

для реалізації спільної мети називається:
Відповідно до Господарського кодексу України джерелами формування
майна підприємства є:
Що є вищим органом управління акціонерного товариства?
Господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на
визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства, а
акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в
межах вартості належних їм акцій, називається:
Як називається товариство, всі учасники якого, відповідно до
укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність
від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за
зобов'язаннями товариства усім своїм майном?
Комунальне підприємство - це:
Підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями, у
разі якщо в статутному фонді іноземна інвестиція становить не менш
як:
З якою чисельністю працівників підприємства України належать до
категорії великих?
Управління акціонерним товариством здійснюється:
Суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств та організацій
втрачають свою юридичну і господарську самостійність?
Хто з провідних науковців-економістів вважав, що в основі
підприємництва є інноваційна діяльність, а право власності на
підприємство не є його істотною ознакою?
Які з наведених нижче елементів є об'єктами підприємницької
діяльності?

52.

Що є передумовою припинення підприємницької діяльності відповідно
до Господарського Кодексу України?

53.
54.
55.
56.

57.

Зовнішнє середовище підприємства поділяється на:
До факторів мікросередовища не належать:
До факторів непрямого впливу на діяльність підприємства належать:
Цілеспрямована діяльність, що являє собою сукупність методів, засобів
і форм ефективної координації роботи людей (трудових колективів) на
підприємстві для досягнення поставлених завдань або визначеної мети
(підвищення
результативності виробництва, зростання прибутку тощо):
Управління — це:

58.

Специфічна діяльність з формування структури певного суб'єкта
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59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

господарювання,
координації внутрішніх підрозділів,
розподілу
повноважень і відповідальності між конкретними керівниками та
виконавцями є однією із функцій управління) Це:
До переваг якої організаційної структури управління підприємством
належать: установлення чітких і простих зв'язків між підрозділами;
єдність і чіткість розпоряджень; узгодженість дій виконавців;
підвищення відповідальності керівника за результати діяльності
очолюваного підрозділу; оперативність у прийнятті рішень; отримання
виконавцями пов'язаних між собою розпоряджень і завдань,
забезпечених ресурсами?
До основних функцій управління належать:
Як називається функція управління, спрямована на найбільш
оптимальне сполучення ресурсів – матеріальних, енергетичних,
трудових, фінансових, інформаційних у виробничому процесі?
Контроль — це процес…
Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід
підприємства на ринки чинників виробництва як споживача —це:
Зв’язки між підрозділами і керівниками різних рівнів управління, де
один керівник підпорядкований іншому, називаються:
Органи управління підприємством, порядок їх формування,
компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних
органів визначаються у:
Тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретного
комплексного завдання (розробки проекту і його реалізації),
називається:
На чому базуються економічні методи управління підприємством:
Мотиви соціальної поведінки людини реалізують:
Комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на
використанні організаційних відносин та адміністративній владі
керівництва, це
До фонду основної заробітної плати належать:
Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з встановленням
терміну його виконання є характерним для системи оплати праці:
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці
(норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) це:
Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та
винахідливість і за особливі умови праці це:
Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за
виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт), це:
За якої системи оплати праці заробіток працівника розраховується
множенням кількості одиниць виробленої продукції на розцінку за
одиницю виробленої продукції?
Оплата праці робітника в межах установлених норм за прямими
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77.
78.

відрядними розцінками, а виробіток понад норми – за підвищеними є
характерною для системи оплати праці:
Тарифна система оплати праці містить:
Відрядна оплата праці визначається на підставі:

79.
80.

За рівнем кваліфікації персонал підприємства поділяється на:
Які працівники належать до промислово-виробничого персоналу?

81.

Заробіток працівника, що розраховується шляхом перемноження
кількості одиниць виробленої продукції та розцінки за одиницю
продукції, є заробіток при:
Працівників, які виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні
та інші роботи, зокрема: інженери, економісти, бухгалтери, інспектори,
психологи тощо, належать до:
Категорія персоналу, яка безпосередньо зайнята у процесі створення
матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг, це:
Внутрішній нормативний документ підприємства, в якому зазначається
перелік посад, що є на даному підприємстві, чисельність працівників за
кожною з них і розміри їх місячних посадових окладів, це:
Основними різновидами кадрової політики є:
До внутрішніх джерел набору кадрів належать:
Кадрове планування на підприємстві містить:
Якими показниками визначається продуктивність праці?
Продуктивність праці визначається:
Співвідношення різних категорій працівників у їх загальній чисельності
характеризує:
Інструментом ринку робочої сили є:
Інструментом ринку товарів і послуг є:
Виробничі фонди підприємства поділяються на основні і оборотні
залежно від:
До складу основних засобів належать:
До складу основних засобів не належать:
Основні засоби під час зарахування на баланс підприємства в результаті
придбання або будівництва, оцінюються за:
Вартість основних засобів, яку підприємство очікує отримати від їх
продажу по закінченню терміну корисного використання за мінусом
витрат, що пов’язані з процесом їх продажу, називається:
Вартість основних засобів, яка характеризує реальну їх вартість і
визначається як різниця між вартістю, за якою об’єкт основних засобів
був занесений на баланс підприємства, та сумою зносу називається:
Амортизація – це:
При збільшенні норми амортизації:
Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким
ліквідаційна вартість об’єкта не впливає на річну норму та суму

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.

амортизації, є:
Показник, який визначає у вартісному вираженні кількість виробленої
продукції на одну гривню основних засобів, називається:
Фондомісткість – це відношення:
Скільки методів нарахування амортизації основних засобів є відповідно
до Податкового кодексу:
Метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації
визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного
використання об'єкта основних засобів, - це:
Метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного
коефіцієнта:
Яка кількість груп основних засобів існує відповідно до класифікації,
наведеної в Податковому кодексі України?
Метод нарахування амортизації, за яким місячна сума амортизації
визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,
послуг) та виробничої ставки амортизації:
Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
Процес знецінення основних засобів до настання повного фізичного
спрацювання під впливом науково-технічного прогресу називається:
Поліпшення основних засобів здійснюється за допомогою:
До показників, що характеризують ефективність використання
основних засобів, належать:
Ступінь оновлення основних засобів вимірюють за допомогою
коефіцієнта:
Який показник характеризує частку вартості основних засобів, що її
списано на витрати виробництва в попередніх періодах?
Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
Що відбувається з натурально-речовою формою основних засобів у
процесі їх експлуатації:
Який з показників може охарактеризувати ефективність використання
основних засобів:
Які з наведених нижче показників характеризують ефективність
використання основних виробничих засобів?
Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити
економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої
характерні
відсутність
матеріальної уречевленої основи та невизначеність розмірів
майбутнього прибутку від її використання:
Виробничий цикл містить наступні складові частини:
Пропорційність як принцип раціональної організації виробництва
полягає в:
При розрахунку виробничої
потужності підприємства не
враховується…
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123.
124.
125.
126.

Виробнича потужність підприємства з виготовлення певної продукції
визначається параметрами:
Технічний розвиток підприємства – це:
Як матеріально-технічну базу підприємства розуміють:
Товарна продукція – це:

127.

Яке з наведених нижче тверджень найбільш повно розкриває зміст
категорії оборотних засобів підприємства?

128.

Обігові кошти являють собою:

129.

Які з зазначених нижче елементів не належать до складу оборотних
активів підприємства?

130.

Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст такого показника
ефективності використання оборотних коштів як коефіцієнт
оборотності оборотних коштів?

131.
132.

Що належить до нормованих оборотних активів:
Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період, який
дорівнює половині інтервалу між суміжними постачаннями
матеріальних ресурсів:
Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття витрат
майбутніх періодів?

133.
134.

За джерелами фінансування оборотні кошти поділяються на:

135.

Як називається процес промислової переробки сировини, результатом
якого є добування з вихідної сировини всіх корисних компонентів та їх
повне використання, включаючи й технологічні відходи:
Організація безперервного руху деталей та виконання операцій у
встановленому ритмі роботи є головним завданням:
Календарний час від початку до закінчення виробничого процесу
виконання робіт, виготовлення деталей або надання послуг:
Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні
профільної (основної) продукції, але своєю діяльністю створюють
необхідні умови для успішного функціонування основних виробничих
цехів:
Вид планування, що розробляється до одного року:
Вид планування, основним завданням якого є визначення фінансовоекономічних результатів діяльності підприємства та фінансове
планування:
Сукупність робіт, яку розглядають як єдине ціле при плануванні,
обліку, аналізі та оперативному регулюванні виробництва,

136.
137.
138.

139.
140.
141.
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

характеризується як:
Фінансовий план - це
План обороту готівки на підприємстві:
Принцип планування, який передбачає, що у підготовці планів повинні
бути задіяні працівники, які мають безпосереднє відношення до даних
видів планів і будуть їх реалізовувати:
Процес передбачення, побудований на ймовірності, науково
обґрунтованому судженні про перспективи розвитку об’єкта в
майбутньому це -:
Конкретизація показників поточного плану з метою організації
повсякденної планомірної і ритмічної роботи підприємства та його
структурних підрозділів є основним завданням:
Процес перетворення мети підприємства в прогнози та плани, процес
визначення пріоритетів, засобів та методів їх досягнення:
Для
фінансового
обґрунтування
інвестиційного
проекту
розраховуються показники:
Напрям планування, який характеризує плановий процес, що
реалізується від вищих рівнів підприємства до нижчих:
Принцип безперервності при плануванні роботи підприємства
передбачає:
Принцип планування, який передбачає, що план і процес планування
може змінювати свою спрямованість в зв’язку з виникненням
непередбачених ситуацій:
Завданням фінансового плану є:
Документ, що являє собою результат комплексного дослідження
основних сторін діяльності підприємства; опис функціонування
створеного або реконструкції нового підприємства; робочий інструмент
підприємця для організації своєї роботи:
Бізнес-план – це:
Стислий опис майбутнього бізнесу, в якому пояснюються відмінні риси
проекту, переваги та основні фінансово-економічні показники, має
назву:
Визначений стандарт ділових пропозицій потенційним партнерам та
інвесторам:
Розділ бізнес-плану, в якому надається інформація про забезпеченість
випуску продукції і розвитку виробництва:
Загроза того, що суб’єкт підприємницької діяльності понесе додаткові
витрати, порівняно з тими, що передбачалися проектом або програмою
його дій:
Рівномірне
виробництво
в
оперативно-календарному
плані
характеризується:
Система норм і нормативів, які використовуються при розробленні
планів підприємства:
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161.
162.
163.
164.
165.
166.

167.

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, що
відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану
продажів, – це:
Можливість невдачі та непередбачених витрат, що виникають при будьяких видах діяльності, визначається як:
Номенклатура продукції – це:
Виробнича потужність – це:
Продукція, що відвантажується споживачеві, і за яку надійшли кошти
на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають
надійти у зазначений термін:
Сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну,
довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність,
екологічність продукції тощо, які надають здатність задовольняти
споживача відповідно до її призначення, визначають:
Документ, який підтверджує високий рівень якості продукції та її
відповідність міжнародним вимогам:

Відрядна оплата праці визначається на підставі:
Тарифна сітка - це шкала, яка складається:
Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає:
Мінімальна заробітна плата - це:
Проста погодинна заробітна плата розраховується на підставі:
Посадовий оклад — це:
До основної заробітної плати належать:
Кількість виробленої продукції, що припадає на одного
середньооблікового працівника:
До який факторів зростання продуктивності праці належить
вдосконалення методів планування і систем оплати праці:
За способом включення елементів затрат в об'єкт обліку і калькуляції
затрати поділяються на:
Витрати — це:
У складі матеріальних витрат відображаються:
За характером зв'язку з процесом виготовлення продукції витрати
поділяються на:
3мінні витрати – це ті, що:
До непрямих витрат належать:
До постійних витрат належать:
Приріст витрат, що пов'язаний з випуском додаткової одиниці
продукції, – це:

41

185.
186.
187.
188.
189.

192.
193.

Кошторис витрат на виробництво складається на підставі:
Оптимальні витрати – це:
При формуванні калькуляції витрати групуються за ознакою:
Грошовий вираз вартості виготовленої продукції:
Ціни, які формуються за принципом вільного ціноутворення за умови їх
певного державного регулювання на окремі види продукції (роботи,
послуги):
Функція ціни, яка передбачає оцінку майна, облік результатів
господарювання та їх прогнозування:
Залучення необхідних коштів для покриття потреби в основному і
оборотному капіталі – це:
Нерозподілений прибуток – це:
До внутрішніх чинників, що впливають на розмір прибутку, належать:

194.

Чистий прибуток – це:

195.

Прибуток від реалізації розраховується на підставі:

196.
197.

Сума, на яку доходи перевищують витрати:
Рентабельність – це показник, що характеризує:

198.

Рентабельність активів розраховується на підставі:

199.

Рентабельність продукції розраховується на підставі:

200.

Критерій результативності "економічність" відображає:

190.
191.

42

Рекомендована література
1. Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси.
Кредит.: Навчально-методичний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 312с.
2. Базидевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Товариство
"Знання", КОО, 1997. - 216с.
3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова
діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312с.
4. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: 1997.
5. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод.
посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 192с.
6. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до
фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та
наук. редагування В.М.Федосова. - К.: Либідь. 2000. - 654с.
7. Буряковський В. Фінанси підприємств. Навч. посібник. Дніпропетровськ, 1998 р.
8. Буряковський В.В. та ін. Податки: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 642с.
9. Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного
бюджетного регулювання // Фінанси України. - 2010. - № 3. - С. 22-29.
10.
Бутинець Ф.Ф., Лебедзевич Я.В. Податкова система України.
Збірник завдань і вправ для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 1999. - 384с.
11.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.
12.
Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2001. 416с.
13.
Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.:
Вища шк., 1997. - 383с.
14.
Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та
управління його складовими в період фінансової кризи// Фінанси України. 2009. - № 6. - С.14-28.
15.
Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. - М.:
Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 502с.
16.
Гальчинський А. Сучасна валютна система. - К.: 1993.
Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: 1999.
17.
18.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 1998.
- 415 с.
19.
Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний
посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 273с.
20.Государственные финансы: Учеб. пособие для студентов экон. вузов и
фак. / В.М. Федосов, Л. Д. Буряк, Д. Д. Бутаков и др.; под ред. В.М. Федосова,
С.Я. Огородника и В.Н. Суторминой. - К.: Лыбидь, 1991. - 276с.
43

21. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 128с.
22.Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: 1997.
23.Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.:
Основи, 1996. - 180 с.
24.Гроші і кредит. Підручник / Під ред. М.І. Савлука. - К.: 1992.
25.Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.В. Пуховкіна
та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
26.Деньги, банки, кредит. Під ред. Г.І. Кравцової - Мн.: Меркаванне, 1994.
27.Деньги. Банки. Кредит. Под ред. Г. И. Кравцовой. - Мн.: 1994.
28.Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Е.Ф. Жукова - М.: 1999.
29.Деньги. Кредит. Банки. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 1998.
30.Долан Эд.Дж., К.Д. Кємпбел, Р.Дж. Кємпбел. Деньги, банковское дело и
динижно-кредитная политика. - М.: 1991.
31.Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового
використання бюджетних коштів // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С. 13-26.
32. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова політика
України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1997. - 296с.
33.
Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты. - М.: 1998.
34.
Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - М.: 1995.
35.
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року.
36.Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство "Знання",
КОО, 1998. - 321с.
37.
Закон України "Про банки і банківську діяльність", 1996.
38.
Закон України "Про Національний банк України", 2001.
39.
Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р.
40.Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.:
МАУП, 2001. - 232 с.
41.
Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. - К.: МАУП,
1999. - 112с.
42.Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999. 80с.
43.
Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 528 с.
44.
Лаврушин О.И. Кредит как стоимостная категория. - М.: 1990.
45.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 528 с.
46.Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. - М.: ФБКПРЕСС, 1998. - 160с.

44

47. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия.
Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф.
Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576с.
48.Конституція України. - Київ, 1996.
49.Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. - К:
Либідь, 1995 р.
50.Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основні
поняття і терміни // Наукові праці НДФІ. Випуск 2. - С. 62.
51.Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і
доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 181 с.
52.Лук'янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин
та їх вплив на платіжні системи в Україні // Банківська справа. - 2010. - № 2-3. С. 86-94.
53.
Лютий І. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної
економіки. - К.: 1999.
54.Лютий І. Сучасне банківництво - запорука ефективного розвитку
економіки України // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 91-94.
55.
Маркс К. Капитал. - М.:, Т. 1, гл. 3.
56. Масловська Л.Ц., Абрамова І.В., Недільська Л.В. Операції факторингу в
управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств //
Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 100-107.
57.Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського
стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затв. 21 березня 1997 р.
Г-та "Галицькі контракти" №40 за 1997 р.
58.
Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: 1995.
59.
Мозковий О. Фондовий ринок. - К.: 1999.
60.Моляков Д.С., Шохин Е.И. Теория финансов предприятий. - М.:
Финансы и статистика, 2000. - 112 с.
61.Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред.
проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Закон и
право, ЮНИТИ, 1997. - 191с.
62.Науменкова С.В., Буй Т.Г. Використання структурованих цінних
паперів для фінансування корпорацій в Україні // Фінанси України. - 2010. - №
2. - С. 89-101.
63.Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я.
Мусієнка. - К.: Основи, 1993. - 383с.
64.Ноздрань Н., Березин И. Денежные агрегаты: теория и практика //
Вопросы экономики. - 1993. - №6.
65.Общая теория денег и кредита. Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: 1998.
66.Олексієнко М. Кредит і кредитно-правові відносини. - К.: 1996.

45

67.
Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ,
1999. - 164с.
68.Основы банковского дела. Под ред. А.Н. Мороза. - К.: 1994.
69.Основы банковского дела: Учебник / Под ред. А.Н. Мороза. - К.: 1994.
70.
Павлова Л. Фінанси підприємств. Посібник. - М., 1998 р.
71.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным
оборотом предприятия: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, Юнити, 1995.
- 400с.
72.
Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. - К.: "НІОС",
1997. - 176с.
73.
Петрук О.М. Банківська справа: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф.
Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 456 с.
74.Петрук О.М., Новак О.С. Банківські операції: Навчально-методичний
посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Житомир: ЖДТУ, 2011. 147с.
75.
Пинзеник В. Коні не винні. Реформи чи їх імітація. - К.: 1999.
76.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.
77.
Податки. Навч. посібник під ред. В.Буряковського. Дніпропетровськ, 1998 р.
78. Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті
України" від 19.02.2001 р.
79.Положення "Про фінансування та державне кредитування капітального
будівництва, що здійснюється на території України" від 23.09.96 р.
80. Постанова ВРУ "Про концепцію функціонування та розвиток
фондового ринку в Україні".
81.Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. посіб.
/ М.Пітник, В.Кравченко, Е.С.Маньйо, Б.Фонтен, В.Черніков та ін. / - К., 2000. 136с.
82.Пройда-Носик Н.Н., Петришинець Л.В. Управління вартістю і
структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки // Фінанси
України. - 2010. - № 6. - С. 117-124.
83.Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: навч. посіб. - К.: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2001. - 402с.
84.
Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. - М.: 1996.
85. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций:
Учебное пособие. - М.: Экспертное бюро - М, 1997. - 176с.
86.
Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. - М.: Менеджер,
1998. - 168с.
87.
Савлук М.І. Інфляція в Україні // Економіка України. - 1994. - №2.

46

88. Скоморович І.Г., Реверчук С.К.,Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і
банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, С.К. Реверчука. - К.:
Атака, 2004. - 340 с.
89. Ташкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность. - Л.: 1990.
90.Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е.
Бондарь и др. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 368с.
91.Типовий порядок визначення норм записів товарно-матеріальних
цінностей. Затверджено Мінекономікою і Мінфіном України 31.05.93 р.
92.
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р.
93. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под
ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995.- 432с.
94. Финансы капитализма: Учебник / Б.Г. Болдырев, Л.П. Окунева, Л.П
Павлова и др.; Под ред. Б.Г. Болдырева. - М.: Финансы и статистика, 1990. 384с.
95. Финансы предприятий: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.И.
Василевская и др. - Мн.: Выш. шк., 1995. - 256с.
96. Финансы СССР. Учебник для вузов. Под ред. М.К. Шерменева. М.:
"Финансы", 1977. - 360с.
97. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А.
Дробозина, Л.П. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л. А.
Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 479с.
98.Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.:
Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527с.
99. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф.
О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство "Перспектива";
Издательство "Юрайт", 2000. - 520с.
100. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. - М.:
Финансы и статистика, 1997, - 336с.
101. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. Уч. посібник. - Житомир,
2000 р.
102. Фінанси підприємств та галузей народного господарства. Підручник
під ред. Н.Г. Сичова. - М.: Фінанси та статистика, 1990 р.
103. Фінанси підприємств. Курс лекцій під ред. А.М. Піддерьогіна. - Київ:
КНЕУ, 1998 р.
104. Фінанси підприємств. Підручник за ред. А. Поддерьогіна. - К., 2000р.
105. Фінанси підприємств. Посібник під керівн. Колчиної. - М., 1998 р.
106. Фінанси підприємств. Учбовий посібник під ред. Е.І. Бородіной. - М.:
"Банки і біржі", 1995 р.
107. Фінанси. Учбовий посібник під ред. А.М. Ковальовой. - М.: Фінанси і
статистика, 1996 р.
47

108. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред.
проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 326с.
109. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К.,
Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. Х.: Фірма "Консум", 1998. - 496с.
110. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред.
проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 432с.
111.Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України.
- 1994. - №11.
112. Чухно А. Природа сучасних грошей. - Економіка України. - 1992.- №1.
Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М., ИНФРА- М,
1998. - 343с.

48

