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ТТееммии  ддлляя  ппііддггооттооввккии  ддоо  ссккллааддаанннняя  ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь  ддлляя  
ввссттууппуу  ннаа  ннааввччаанннняя  ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  

““ББааккааллаавврр””  ззаа  ссккооррооччеенниимм  ттееррмміінноомм  ннааввччаанннняя    
 

ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ» 
 

Тема 1. Предмет і основні етапи розвитку економічної науки 
Тема 2. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і 

результати 
Тема 3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем 
Тема 4. Власність у системі економічних відносин 
Тема 5. Сутність грошей та їх функції 
Тема 6. Сутність ринку. Попит, пропозиція та ринкова ціна 
Тема 7. Підприємство і підприємництво 
Тема 8. Витрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибуток 
Тема 9. Конкуренція і монополія в ринковій економіці 
Тема 10. Заробітна плата. Зайнятість населення і безробіття 
Тема 11. Сутність інфляції та її види 
Тема 12. Фінансова система. Кредитна система. Банки 
Тема 13. Державне регулювання ринкових відносин. Господарський 

механізм у системі регулювання суспільного виробництва  
Тема 14. Поняття про основні макроекономічні показники 
Тема 15. Економічне зростання і його фактори. Поняття циклічності 

економіки 
Тема 16. Світове господарство. Міжнародні економічні та соціальні 

відносини 
 
ІІ. ДИСЦИПЛІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА 

ТЕОРІЯ)» 
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його 

сутність і характеристика в історичній ретроспективі 
Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку 
Тема 3. Бухгалтерський баланс 
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Тема 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 
Тема 6. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни 

власного капіталу 
Тема 7. Облік процесу придбання та використання активів підприємства 
Тема 8. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та 

послуг 
Тема 9. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг 
Тема 10. Визначення та відображення фінансових результатів основних 

господарських процесів 
Тема 11. Основи фінансової звітності 
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Тема 12. Сутність та принципи фінансового та управлінського обліку 
Тема 13. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку 

суб’єкта господарювання 
Тема 14. Міжнародна стандартизація та організація національної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 
Тема 15. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання  
Тема 16. Метод бухгалтерського обліку 
Тема 17. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 
Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 
Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка 

і калькулювання 
Тема 20. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку 
Тема 21. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи 

методології його наукових досліджень 
 

ІІІ. ДИСЦИПЛІНА «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)» 

Тема 1. Значення економічного аналізу та його роль в управлінні 
підприємством 

Тема 2. Предмет та види економічного аналізу 
Тема 3. Метод та методика економічного аналізу 
Тема 4. Методика факторного аналізу 
Тема 5. Аналіз резервів підвищення ефективності господарської 

діяльності 
Тема 6. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу 
Тема 7. Історія, проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу 
 

ІV. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 
Тема 1. Предмет фінансової науки. фінансові категорії 
Тема 2.  Генезис і еволюція фінансів 
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 
Тема 4. Бюджет. Бюджетна система 
Тема 5. Податки. Податкова система 
Тема 6. Страхування. Страховий ринок 
Тема 7. Фінансовий ринок 
Тема 8. Фінанси суб'єктів господарювання 
Тема 9. Міжнародні фінанси 
Тема 10. Фінансовий менеджмент 
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V. ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ АУДИТУ» 
Тема 1. Аудит як метод господарського контролю, його предмет, 

об’єкти, мета і завдання. Класифікація аудиту  
Тема 2.  Організація аудиторської діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення  
Тема 3. Організація процесу аудиту та його оформлення  
Тема 4. Планування аудиту. Робочі документи аудитора  
Тема 5. Аудиторський висновок та звіт 
Тема 6. Аудиторські послуги 
Тема 7. Узагальнення матеріалів дослідження та звітність аудиторів за 

результатами роботи 
 

VІ. ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Тема 1. Теорії і моделі підприємства 
Тема 2. Основи підприємств 
Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 
Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 
Тема 5. Структура і управління підприємством 
Тема 6. Ринок і продукція 
Тема 7. Прогнозування і планування діяльності підприємства 
Тема 8. Обґрунтування виробничої програми підприємства 
Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність праці і оплата праці 
Тема 10. Основний капітал 
Тема 11. Оборотний капітал 
Тема 12. Матеріально-технічна база виробництва і виробнича 

потужність підприємства 
Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика 
Тема 14. Організація операційної діяльності 
Тема 15. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції 
Тема 16. Витрати підприємства 
Тема 17. Товарна і цінова політика підприємства 
Тема 18. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання 
Тема 19. Оптимізація бізнес процесів підприємств 
 
Порядок формування білету та критерії оцінювання відповідей  
 
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за скороченим терміном 
навчання за напрямом підготовки “Облік і аудит” проводяться у письмовій 
формі у вигляді тестування. 

Для вступу на бакалаврат білет містить 50 питань однакового рівня 
складності ( 2 бали за правильну відповідь).  

Максимальна сума балів – 100.  
У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 
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Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” за скороченим терміном навчання за 
спеціальністю “Облік і аудит” можуть бути вступники, які набрали не менше 
124 балів по фахових вступних випробуваннях. 

 
Зразок тестових фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр”за скороченим терміном навчання 

  
ЖЖИИТТООММИИРРССЬЬККИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ООББЛЛІІККУУ  ІІ  ФФІІННААННССІІВВ  
  

ППИИССЬЬММООВВЕЕ  ТТЕЕССТТУУВВААННННЯЯ  
ппррии  ппррииййоомміі  ннаа  ннааввччаанннняя  ннаа  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  

““ББааккааллаавврр““  ззаа  ссккооррооччеенниимм  ттееррмміінноомм  ннааввччаанннняя  ззаа  ннааппрряяммоомм  ппііддггооттооввккии  66..003300550099  
““ООбблліікк  іі  ааууддиитт””  

ВВааррііааннтт  №№  __________  
№ 
з/п 

Питання Варіант відповіді 

1.  До методів економічної теорії не 
належать: 

A. метод дедукції; 
Б. метод індукції; 
В. формальної логіки; 
Г. економіко-математичне моделювання; 
Д. аналіз. 

2.  Що вивчає загальна економічна 
теорія? 

A. багатство суспільства; 
Б. бухгалтерський облік; 
В. ставлення людини до речей; 
Г. техніко-економічні відносини в процесі 
виробництва; 
Д. відносини в процесі виробництва з 
приводу раціонального використання 
обмежених ресурсів. 

3.  Галопуюча інфляція – це: A. зростання цін вимірюється двозначними 
і більше цифрами на рік; 
Б. ціни ростуть астрономічними темпами; 
В. ціни ростуть щонайменше ніж 10% на 
рік, вартість грошей зберігається; 
Г. ціни різних товарних груп залишаються 
незмінними; 
Д. ціни різних товарів постійно 
змінюються. 

4.  Рівень безробіття при повній 
зайнятості (природний рівень 
безробіття): 

A. враховує циклічне безробіття; 
Б. враховує фрикційне і структурне 
безробіття; 
В. дорівнює нулю; 
Г. враховує сезонне безробіття; 
Д. враховує структурне безробіття. 
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5.  Який вид інфляції є найбільш 
руйнівним для суспільства: 

A. повзуча; 
Б. фрикційна; 
В. гіперінфляція; 
Г. інфляція витрат; 
Д. інфляція попиту. 

6.  Теорія споживчої поведінки 
передбачає, що споживач прагне 
максимізувати: 

A. різницю між загальною і граничною 
корисністю; 
Б. загальну корисність; 
В. граничну корисність; 
Г. середню корисність; 
Д. кожну з перелічених величин. 

7.  Якщо конкретні висновки 
отримують на основі загальних 
положень, то це метод: 

A. дедукції; 
Б. індукції; 
В. наукової абстракції; 
Г. спостереження; 
Д. економіко-математичного моделювання.

8.  Метод, заснований на поєднанні 
окремих частин явища, вивчених 
у процесі аналізу, в єдине ціле – 
це: 

A. наукова абстракція; 
Б. індукція; 
В. дедукція; 
Г. аналіз; 
Д. синтез. 

9.  Рівень реальної заробітної плати 
залежить від: 

A. рівня цін на товари та послуги; 
Б. норми прибутку; 
В. ставки оподаткування; 
Г. тривалості робочого часу; 
Д. рівня цін на товари. 

10.  Виробництво – це: A. спосіб задоволення потреб; 
Б. процес створення благ; 
В. процес створення вартості; 
Г. процес створення споживчої вартості; 
Д. все перераховане вище. 

11.  Взаємозалежність між усіма 
можливими варіантами 
сполучень факторів виробництва 
та обсягами продукції, що 
випускається, виражається за 
допомогою: 

A. кривої виробничих можливостей; 
Б. кривої загального обсягу випуску 
продукції; 
В. виробничої функції; 
Г. еластичності пропозиції; 
Д. кривої загальних витрат. 

12.  Яка з перерахованих статей не 
належить до доходів державного 
бюджету? 

A. мита; 
Б. трансфертні платежі населенню; 
В. збори; 
Г. податок на прибуток; 
Д. податок на додану вартість. 

50 Яка з перерахованих проблем не 
відноситься до глобальних 
соціально-економічних проблем? 

A. економічна відсталість (бідність.; 
Б. демографічна проблема; 
В. продовольча проблема; 
Г. проблема зростання злочинності в місті; 
Д. екологічна проблема. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
№ з/п Питання 

1.  До методів економічної теорії не належить: 
2.  Що вивчає загальна економічна теорія? 
3.  Галопуюча інфляція – це: 
4.  Рівень безробіття при повній зайнятості (природний рівень безробіття): 
5.  Який вид інфляції є найбільш руйнівним для суспільства: 
6.  Теорія споживчої поведінки передбачає, що споживач прагне максимізувати: 
7.  Якщо конкретні висновки отримують на основі загальних положень, то це 

метод: 
8.  Метод, заснований на поєднанні окремих частин явища, вивчених у процесі 

аналізу, в єдине ціле – це: 
9.  Рівень реальної заробітної плати залежить від: 
10.  Виробництво - це: 
11.  Чистий національний продукт відрізняється від національного доходу на 

величину: 
12.  Модель макроекономічної рівноваги виражається через рівність: 
13.  Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі вивчається в курсі: 
14.  Купівельна спроможність грошей: 
15.  Інтенсивні фактори економічного зростання: 
16.  Як називається та економічна ситуація, коли покупцем якоїсь продукції є 

тільки одна фірма (організація)? 
17.  Централізований фонд грошових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні 

держави - це: 
18.  Які джерела екстенсивного шляху розвитку: 
19.  Що характеризує інтенсивну форму відтворення: 
20.  Коли проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка: 
21.  Ринкова економіка є: 
22.  Що з перерахованого не є суспільним благом: 
23.  У товарному виробництві суспільне визнання продукт праці отримує: 
24.  Яке з положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії? 
25.  Якщо гроші виступають у вигляді фінансового активу, що зберігається у 

суб'єкта ринкового господарства після продажу ним будь-яких товарів і послуг, 
то це функція: 

26.  Еластичний попит: 
27.  Термін “економікс” одержав загальне визнання після того, як був ужитий у 

назві праці: 
28.  Вдосконалення технологій: 
29.  Проблеми ефективного використання обмежених ресурсів на рівні окремих 

суб'єктів економіки вивчається в курсі: 
30.  Які основні проблеми намагається вирішити будь-яка економічна система: 
31.  Вкажіть основні елементи фрикційного безробіття: 
32.  Предмет, на який спрямована праця людини – це: 
33.  Реальний ВВП обчислюється шляхом: 
34.  Номінальний ВНП являє собою вартість кінцевих товарів і послуг виміряну в: 
35.  Цінова стабільність означає: 
36.  Що складає продуктивні сили суспільства? 
37.  Сучасне світове господарство є: 
38.  Відмінною особливістю командно-адміністративної економіки є: 
39.  Товар – це: 
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40.  Чиста конкуренція не містить: 
41.  Що вивчає національну економіку та інфляцію? 
42.  Капітал, існуючий у трьох функціональних формах і проходить послідовні три 

стадії, це: 
43.  До непрямих методів державного регулювання належить: 
44.  Основна причина економічного зростання в розвинених країнах: 
45.  Під виробничим фактором – капітал, ми розуміємо: 
46.  Що не належить до нормальних методів покриття бюджетного дефіциту: 
47.  Термін “політична економія” вперше вжив у заголовку своєї праці: 
48.  Потреба – це: 
49.  Відмінною особливістю ринкової економіки є: 
50.  Основна проблема, з якою стикаються всі економічні системи, це: 
51.  Сутність виробничих відносин: 
52.  Який вид власності є визначальним в умовах економічної свободи: 
53.  Оборотні виробничі фонди – це: 
54.  Змінні фактори виробництва – це: 
55.  Кредит, що надається під заставу нерухомості, називається: 
56.  Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі 

ціни на: 
57.  Праця – це: 
58.  Мито – це: 
59.  Роздержавлення являє собою: 
60.  Розділ науки, що вивчає поведінку споживачів і фірми – це: 
61.  Яке з перерахованих визначень “економічної теорії” є найбільш вірним: 
62.  Що не входить у “засоби виробництва”? 
63.  Яку функцію виконують гроші при видачі заробітної плати? 
64.  Форма господарювання, в якій виробництво матеріальних благ здійснюється 

тільки для власного споживання, є: 
65.  Де створюється національний дохід, згідно з концепцією “економікс”? 
66.  Проблема покриття дефіциту державного бюджету вивчається в курсі: 
67.  Просте відтворення – це: 
68.  Причинами циклічності не є: 
69.  Розширене відтворення – це: 
70.  Яка з перерахованих економічних цілей має точний кількісний вимір? 
71.  Магазин пропонує купити товар, який можна оплачувати протягом року. Цей 

кредит є: 
72.  Антиінфляційним заходом з перелічених варіантів є: 
73.  До основних принципів ринкової системи не належить: 
74.  Яка з відповідей характеризує головний зміст кейнсіанства? 
75.  Працівник, який перебуває на лікарняному: 
76.  Організований ринок, на якому проводяться операції купівлі-продажу цінних 

паперів, являє собою: 
77.  Трансакційні витрати – це: 
78.  Фіскальна політика – це: 
79.  Що не належить до умов досконалої конкуренції: 
80.  Циклічне безробіття виникає: 
81.  Якому капіталу властивий поділ на основний і оборотний? 
82.  Об'єкт податку – це: 
83.  Дохід, розрахований на одиницю реалізованої продукції – це: 
84.  Різниця між валовим доходом і валовими витратами: 
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85.  Продукт праці, вироблений і призначений для обміну та споживання – це: 
86.  Позитивна економічна теорія вивчає: 
87.  Вкажіть товар нееластичного попиту: 
88.  Національний дохід – це: 
89.  Традиційна економічна система заперечує: 
90.  Власність – це: 
91.  Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то: 
92.  Зростання цін на матеріали необхідні для виробництва товарів, означає: 
93.  Що нехарактерно для ринкової системи: 
94.  Фондовий ринок – це: 
95.  Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється: 
96.  Якщо ціна товару вища точки перетину кривої попиту і кривої пропозиції, то 

виникне: 
97.  Підприємництво - це: 
98.  Головні фактори виробництва: 
99.  Виберіть найбільш повне і конкретне визначення: 
100.  Особо, що втратила роботу через спад в економіці, потрапляє в категорію 

безробітних, охоплених: 
101.  Ціна на одяг ймовірно зросте в результаті: 
102.  Існує зворотна залежність між: 
103.  Цілком ймовірно, що причиною падіння ціни на продукт є: 
104.  Амортизація – це: 
105.  До оборотних виробничих фондів належить такий елемент: 
106.  У поняття трудові ресурси включаються: 
107.  Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: 
108.  Натуральне господарство – це: 
109.  Капітал, який бере участь у кількох виробничих циклах – це: 
110.  Які форми власності визнаються і захищаються законодавством України? 
111.  Засновник класичної школи політекономії: 
112.  Номінальна заробітна плата - це: 
113.  Відповідальність за прийняті рішення в бізнесі лягає на: 
114.  Робочий час – це: 
115.  До відрядної форми оплати праці належить: 
116.  Систематизований звіт, що включає перелік різних відомостей і даних про 

землю, як про засіб виробництва, і про конкретні земельних угіддях, 
називають: 

117.  Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз: 
118.  Відсоток – це дохід на фактор: 
119.  Що не належить до поняття “благо”? 
120.  Функція економічної теорії: 
121.  Набір життєвих благ і послуг, які можна придбати за отримані гроші, 

називається: 
122.  Фрикційне безробіття виникає: 
123.  Громадянин України тимчасово працює в США в американській приватній 

фірмі. Його доходи включаються до: 
124.  Дивіденди – це: 
125.  Модель макроекономічної рівноваги виражається через рівність: 
126.  Інтенсивне економічне зростання – це: 
127.  Рента – це дохід на фактор: 
128.  Що з нижче перерахованого не є завданням державного регулювання 
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зайнятості? 
129.  Позичковий капітал, що видається на певний термін на умовах платності і 

повернення – це: 
130.  Під вивозом капіталу слід розуміти: 
131.  Перехід від доіндустріального суспільства до індустріального відбувається в 

процесі: 
132.  Корисність товару, що задовольняє людські потреби - це властивість: 
133.  Умови виникнення товарного виробництва: 
134.  Постіндустріальна система характеризується як: 
135.  Що не характерно для доіндустріальних економічних систем: 
136.  Для покупки квартири ви берете кредит в комерційному банку. Яку функцію 

виконують в даному випадку гроші: 
137.  Перехідній економіці притаманні: 
138.  Що таке продуктивність праці? 
139.  Цілі економічної політики не включають: 
140.  Проблеми: що, як і для кого виробляти? – можуть мати відношення: 
141.  Монополія – це: 
142.  Що стало головною причиною кризових явищ в економіці капіталістичних 

країн в середині 70-х років ХХ ст.: 
143.  Збільшення ціни на продукт А призведе до: 
144.  Назвіть лідера монетаристського напряму: 
145.  Макроекономічний  

показник –  це: 
146.  Що з нижченаведеного не належить до інструментів макроекономіки: 
147.  Яку теорію ринкової економіки обґрунтував англійський економіст  

Дж.М.Кейс: 
148.  Що прямо не впливає на перерозподіл національного доходу? 
149.  Якщо номінальний ВНП зростає, реальний ВНП: 
150.  Сукупна пропозиція – це: 
151.  Яка умова перешкоджає виникненню і функціонуванню ринкового 

господарства: 
152.  Що з нижче перерахованого є ознакою тільки монопольного ринку? 
153.  Екстенсивний фактор економічного зростання - це: 
154.  Державний бюджет: 
155.  Номінальний ВНП – це: 
156.  До категорії безробітних буде належати: 
157.  Якщо товар вперше продається і вивозиться з країни, то для даної країни це: 
158.  Автором теорії довгих хвиль економічного циклу є: 
159.  Інфляція – це: 
160.  Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботу: 
161.  Яка теорія доводить необхідність активного втручання держави в економіку 

шляхом впливу на сукупний попит: 
162.  Крива Філліпса фіксує зв'язок між рівнем інфляції та: 
163.  Політика “дешевих грошей” використовується в період: 
164.  Політика “дорогих грошей” використовується в період: 
165.  Що в період спаду швидше за все буде стимулювати підйом: 
166.  Працевлаштування яких безробітних вимагає перепідготовки або підвищення 

кваліфікації: 
167.  В період економічних спадів сукупний попит в національному господарстві: 
168.  Економічна свобода не містить: 
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169.  Знос основних засобів у грошовому вираженні – це: 
170.  Які з названих напрямів не характеризують діяльність бірж праці? 
171.  Що з перерахованого не належить до факторів виробництва: 
172.  Як називають процес зниження рівня інфляції? 
173.  Закон, згідно з яким країна втрачає від 2 до 3% фактичного ВВП по 

відношенню до потенційного ВВП, коли фактичний рівень безробіття 
збільшується на 1% в порівнянні з її природним рівнем, відомий як: 

174.  Що характерно для економічного буму? 
175.  Депресія як фаза циклу характеризується: 
176.  Загальноприйняті фази економічного циклу містить: 
177.  Грошово-кредитна політика проводиться: 
178.  До складу грошової маси держави не входять: 
179.  Що відноситься до активних операцій банку: 
180.  Фінансова система – це: 
181.  Залежність між податковими ставками і надходженнями до держбюджету 

ілюструє: 
182.  Що є інструментом фіскальної політики стабілізації економіки: 
183.  Форми міжнародних економічних відносин: 
184.  Податки, будучи основним інструментом поповнення державного бюджету, 

виконують: 
185.  У ВНП постіндустріальної економіки переважає продукт: 
186.  Валютний курс – це: 
187.  Вкажіть структуру державного бюджету: 
188.  Яке твердження щодо фінансових інститутів тут неправильне? 
189.  Зовнішній державний борг - це: 
190.  Держава встановлює рівень заробітної плати: 
191.  Взаємозалежність між усіма можливими варіантами сполучень факторів 

виробництва та обсягами продукції, що випускається, виражається за 
допомогою: 

192.  Олігополія - це ринкова структура, де оперує: 
193.  В який фонд справляються загальнодержавні податки: 
194.  Яка з перерахованих статей не належить до доходів державного бюджету? 
195.  Яка з перерахованих проблем не відноситься до глобальних соціально-

економічних проблем? 
196.  Економічне зростання може бути проілюстроване: 
197.  Що являє собою сальдо зовнішньої торгівлі? 
198.  Що належить до нетарифних бар'єрів обмеження зовнішньоекономічної 

діяльності: 
199.  Спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, якими 

країни обмінюються між собою: 
200.  Протекціонізм: 
201.  Слово «Баланс» від латинського – це: 
202.  Автор книги «Трактат про рахунки та числа» 1494 року? 
203.  У якому варіанті відповіді перераховано ознаки юридичної особи: 
204.  Фізична особа відрізняється від юридичної тим, що: 
205.  Самостійна ініціативна діяльність по виготовленню продукції, наданню послуг, 

реалізації товарів з метою одержання прибутку називається: 
206.  Бухгалтерія – це: 
207.  Вибрати найбільш повний перелік документів, які подаються до державних 

органів для реєстрації підприємства: 
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208.  Датою складання балансу є: 
209.  Мета управлінського обліку: 
210.  Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності відносяться 

до зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом: 
211.  Сутність принципу автономності полягає в тому, що: 
212.  Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися такі 

методи оцінки, які б запобігали: 
213.  Основним для бухгалтерського обліку є вимірник: 
214.  Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів: 
215.  Суб’єктом ведення обліку є: 
216.  Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі 

відображаються за первісною вартістю за мінусом зносу – це: 
217.  Зовнішні джерела ресурсів підприємства відносяться до: 
218.  Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи 

з тривалим строком служби – це: 
219.  Перераховані засоби: споруди, обладнання, каса, поточний рахунок, готова 

продукція, матеріали – належить до: 
220.  Надходження у вигляді внеску активів, що відносяться до основних засобів, 

оформлюються: 
221.  До невідчутних активів належить: 
222.  До поточних активів підприємства належить: 
223.  Матеріальними активами підприємства є: 
224.  Джерелами утворення власних засобів є: 
225.  До джерел утворення господарських засобів підприємства належить: 
226.  Майно підприємства формується за рахунок: 
227.  Який вид балансу складається на момент реорганізації або підготовки до неї? 
228.  Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням 

коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається: 
229.  Засобами невиробничої сфери є: 
230.  Залученими джерелами утворення господарських засобів підприємства є: 
231.  Предметом бухгалтерського обліку є: 
232.  Доповніть речення: “Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих 

складових, які називаються...”: 
233.  За обсягом інформації баланс може бути: 
234.  Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку: 
235.  Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовують для 

визначення собівартості виготовленої продукції: 
236.  Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовується для 

фіксації господарських фактів: 
237.  Які елементи методу бухгалтерського обліку використовують для первинного 

спостереження: 
238.  За допомогою якого із елементів методу бухгалтерського обліку виявляються 

неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі, проводяться пересортиці  
тощо: 

239.  Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, 
необхідно: 

240.  Бухгалтерський облік виконує такі функції: 
241.  Інвентаризацію проводять: 
242.  Калькуляція – це: 
243.  За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи 
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відповідає: 
244.  Операційна діяльність підприємства – це: 
245.  Прибуток або збиток, що виникає в результаті діяльності підприємства, 

прийнято називати:  
246.  Як впливає пермутація на валюту балансу: 
247.  З нижче названих операцій обрати пермутацію: 
248.  Модифікація – це операція, що викликає зміни: 
249.  З нижче наведених операцій оберіть модифікацію: 
250.  Величина активів підприємства завжди: 
251.  В активі балансу знаходять своє відображення: 
252.  Власний капітал і зобов’язання називають також: 
253.  Загальний підсумок балансу називається: 
254.  У якому варіанті є правильний запис: 
255.  Засоби, на які підприємство має право власності, знаходить своє відображення: 
256.  Обрати варіант, в якому відображені тільки активні статті: 
257.  Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 
258.  Яка форма побудови балансу є традиційною для України: 
259.  Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк 

погашення: 
260.  Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови): 
261.  Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань та/або 

власному капіталі підприємства, називається: 
262.  Спосіб економічного групування і поточного обліку однорідних за економічним 

змістом господарських засобів підприємства, джерел їх утворення, а також 
господарських процесів та їх результатів називається: 

263.  Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний 
період називається: 

264.  Рахунок – це елемент методу: 
265.  Активні рахунки – це рахунки, призначені для: 
266.  Пасивні рахунки призначені для обліку: 
267.  Дебетовий оборот по активному рахунку відображає: 
268.  Збільшення зобов’язань записується: 
269.  Рахунки, призначені для руху грошових коштів: 
270.  Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується: 
271.  Контирування – це: 
272.  Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення 

характерне для: 
273.  Оборот по дебету рахунку дорівнює: 
274.  Господарський облік поділяється на такі види: 
275.  Сальдо в активних рахунках записується: 
276.  Класифікація рахунків бухгалтерського обліку здійснюється з метою: 
277.  Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за 

економічним змістом: 
278.  Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається залежно від: 
279.  ЄДРПОУ- це: 
280.  Рахунки за структурою поділяються на: 
281.  Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за 

структурою та призначенням: 
282.  Регулюючі рахунки призначені для:  
283.  Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає у:  
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284.  Позабалансові рахунки використовуються для обліку: 
285.  Майнові позабалансові рахунки – це рахунки: 
286.  З якими рахунками кореспондують позабалансові рахунки: 
287.  Закриття рахунку означає, що кінцеве сальдо дорівнює: 
288.  Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 
289.  Оберіть правильне твердження: 
290.  Для обліку витрат, що вимагають розподілу, призначені рахунки: 
291.  Чи дозволено українським підприємствам вводити свої синтетичні рахунки: 
292.  Користувачами даних управлінського обліку є: 
293.  У якому варіанті відповіді запропоновано логічний ланцюг порядку складання 

звітності: 
294.  До складу рахунків обліку господарських засобів не входять: 
295.  До складу рахунків джерел господарських засобів входять: 
296.  Порядок ведення управлінського обліку регламентується: 
297.  Активи, призначені для використання протягом терміну більше одного року 

(або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) називають: 
298.  Нематеріальні активи містять: 
299.  До складу собівартості продукції не входять такі витрати: 
300.  В кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 “Доходи від реалізації” 

закривається: 
301.  Особливістю небалансових рахунків є:  
302.  Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, 

процесів і результатів діяльності застосовується: 
303.  Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку – це: 
304.  Натуральні вимірники призначені для: 
305.  Створення типових бланків документів для оформлення однорідних 

господарських операцій називається: 
306.  Під бухгалтерським документом розуміють: 
307.  Документообіг – це: 
308.  Коли повинні складатися первинні документи: 
309.  Чи допускаються виправлення в первинних документах: 
310.  Під Головною книгою розуміють: 
311.  Принцип повного висвітлення передбачає: 
312.  Правило, яким слід користуватися під час вимірювання, оцінки, реєстрації 

господарських операцій і під час їх відображенні у звітності, – це: 
313.  Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань 

здійснюється, виходячи з такого припущення: 
314.  Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною 

оцінкою активів має бути: 
315.  На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання 

власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності: 
316.  Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в 

бухгалтерському обліку: 
317.  Доходи слід відображати в обліку і звітності в тому періоді, коли вони були 

зароблені, а витрати – коли вони забезпечували одержання цих доходів 
відповідно до принципу: 

318.  До фінансових результатів господарської діяльності належать: 
319.  Виявлені помилки в облікових записах виправляються шляхом: 
320.  В яких випадках застосовуються записи сторно: 
321.  Звітність, яка призначена для внутрішнього поточного контролю та 
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управління підприємством на момент здійснення господарських операцій 
або одразу ж після їх завершення називається: 

322.  Елементами фінансової звітності є:  
323.  Інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду розкривається у: 
324.  Баланс є: 
325.  Яка із форм фінансової звітності дозволяє визначити зміну фінансового стану 

та результатів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом? 
326.  Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні носять характер: 
327.  Доповніть речення: “Державне регулювання бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в Україні...”: 
328.  Процедура створення міжнародного стандарту фінансової звітності: 
329.  GAAP – це: 
330.  Читання звітності передбачає: 
331.  Домінуючу роль у регулюванні бухгалтерського обліку відіграють: 
332.  Облік на вищому рівні регулюють такі нормативні документи: 
333.  Узагальнення даних в межах галузей, регіонів і економіки в цілому 

характеризує така інформація: 
334.  Методологічне регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснює, як 

правило: 
335.  В Україні розробкою стандартів займається: 
336.  Коефіцієнт автономії належать до показників: 
337.  Аналітичні рахунки – це: 
338.  Коефіцієнт автономії розраховується:  
339.  Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування амортизації на 

принтер бухгалтера. 
340.  В синтетичному обліку використовуються вимірники: 
341.  Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку: 
342.  Натуральні вимірники призначені для: 
343.  Умовно-натуральними вимірниками є: 
344.  До трудових вимірників належить: 
345.  Підприємство придбало товар для подальшої реалізації за ціною 1000 грн. 

Транспортування товарів покупцю здійснювалось за рахунок транспортної 
організації і витрати на нього склали 50 грн. Товар передбачається продати за 
ціною 2000 грн. Яка фактична собівартість товарів, що призначені для 
реалізації: 

346.  П(С)БО передбачено такі методи оцінки запасів: 
347.  Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утворення відображається: 
348.  Амортизація не нараховується на: 
349.  Ліва сторона рахунку має назву: 
350.  Кожен рахунок обов’язково повинен мати: 
351.  Рахунки відповідно до балансу класифікуються на: 
352.  Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування амортизації на 

верстат:  
353.  Якою бухгалтерською проводкою відображається введення основного засобу в 

експлуатацію: 
354.  Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами називають 
355.  План рахунків бухгалтерського обліку – це: 
356.  Діючий План рахунків складається з: 
357.  План рахунків бухгалтерського обліку поділений на: 
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358.  Оборотні засоби підприємства характеризують наступні рахунки: 
359.  Власний капітал характеризують наступні рахунки: 
360.  План рахунків в Україні побудовано за: 
361.  Якою бухгалтерською проводкою відображається оприбуткування на склад 

виготовленої продукції: 
362.  Знайти правильне твердження: 
363.  Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську 

інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються: 
364.  У яких пунктах відкрито аналітичні рахунки: 
365.  Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, 

що становить комерційну таємницю: 
366.  Якою бухгалтерською проводкою відображається видача готівки підзвітній 

особі? 
367.  Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що синтетичні рахунки не мають 

натуральних показників: 
368.  Якою бухгалтерською проводкою відображається податок на прибуток у 

фінансових результатах?  
369.  Який документ необхідно оформити при нарахуванні заробітної плати: 
370.  Проміжна звітність підприємства представлена: 
371.  Чи може фінансова звітність містити додаткові статті? 
372.  Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення 

не має до: 
373.  Методологія – це: 
374.  “Теорія” з грецької означає: 
375.  Прикладом прямих витрат є: 
376.  Згідно з філософською теорією обліку метою бухгалтерського обліку є: 
377.  Ліквідаційна вартість – це: 
378.  До середини якого століття бухгалтерська професія зводилася до виконання 

простих облікових процедур, механічного відображення вартісних 
характеристик господарських операцій, послідовного групування та деталізації 
даних відповідно до правил, встановлених нормативними документами: 

379.  Основною метою фінансового обліку є: 
380.  До 1917 р. діяльність бухгалтера полягала у виконанні: 
381.  Наказ про облікову політику затверджується: 
382.  Експертна оцінка матеріалів в області бухгалтерського обліку, оподаткування 

та права входить до обов’язків: 
383.  Дотримання встановлених на підприємстві єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку, складання та подання у визначені строки фінансової 
звітності забезпечує: 

384.  Позабалансові рахунки мають ознаки: 
385.  Професіональний бухгалтер має бути грамотним спеціалістом в галузі: 
386.  Наука про бухгалтерський облік виникла в період публікації книги Луки Пачолі 

у: 
387.  Процес постачання є сукупністю операцій з: 
388.  Активи, призначені для використання протягом терміну менше одного року, 

називають: 
389.  Якою бухгалтерською проводкою відображається включення непрямих витрат 

до собівартості продукції, що виготовляється: 
390.  Знайти твердження, що суперечить категорії МШП: 
391.  Які витрати не входять до первісної вартості запасів: 
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392.  Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що: 
393.  Калькулювання – це: 
394.  Яка проводка відповідає операції: “Списана на фінансові результати фактична 

собівартість реалізованої продукції”: 
395.  Якою бухгалтерською проводкою відображається продаж продукції за готівку: 
396.  Податок на додану вартість – це: 
397.  Під суттєвою розуміють інформацію: 
398.  Звітна форма балансу в Україні побудована: 
399.  Бухгалтерський баланс представляє собою звіт про фінансовий стан 

підприємства: 
400.  Ведення управлінського обліку на підприємстві є: 
401.  Термін “аналіз” походить від грецького слова “analisis”, що в перекладі 

означає: 
402.  Аналіз виступає у діалектичній суперечливій єдності з методом: 

 
403.   Визначення відповідності стану економічної системи її цільовим параметрам 

функціонування та потенційним можливостям - це: 
 

404.   Оціночна функція аналізу господарської діяльності – це: 
 

405.  Діагностична функція аналізу господарської діяльності – це: 
406.   Пошукова функція аналізу господарської діяльності – це: 

 
407.  Виявлення невикористаних резервів і потенційних можливостей зміни та 

розвитку економічної системи, обґрунтування механізмів їх мобілізації – це: 
408.   Встановлення причинно-наслідкових змін економічної системи у кількісному 

та якісному вимірюванні впливу факторів на цю зміну та розвиток - це: 
 

409.   Під предметом аналізу господарської діяльності розуміють: 
 

410.   До об’єктів аналізу господарської діяльності належать: 
 

411.  Система спеціальних знань для дослідження зміни та розвитку економічних 
явищ і процесів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, з метою 
забезпечення цільового управління ними це: 
 

412.  Основними функціями аналізу господарської діяльності є: 
 

413.  Основними завданнями аналізу господарської діяльності виступають: 
 

414.  Передбачає дослідження економічних явищ і процесів як складних систем, 
елементи якої знаходяться у взаємозв’язку та взаємозумовленості це принцип: 
 

415.  Принцип комплексності тісно пов’язаний з принципом: 
 

416.  Індукція це: 
 

417.  Причини зростання ролі аналізу господарської діяльності в управлінні: 
 

418.  Який метод дослідження покладений в основу аналізу господарської 
діяльності: 
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419.  Перехід від аналізу факторів до теоретичного синтезу здійснюється за 

допомогою таких методів пізнання: 
 

420.  Предмет аналізу господарської діяльності розкривається через його: 
 

421.  Сукупним об’єктом аналізу господарської діяльності є вивчення: 
422.  Принцип комплексності аналізу господарської діяльності передбачає: 

 
423.  Сукупним об’єктом аналізу господарської діяльності є: 

 
424.   Організації і проведенню економічного аналізу має передувати чітке 

формулювання, розуміння і фіксація базового головного завдання відповідно 
до чого структурується аналітична робота та чітке формулювання основного 
завдання проведення аналітичних досліджень. Це принцип: 

425.  Принцип цільового спрямування аналізу господарської діяльності передбачає: 
 

426.  Принцип системності аналізу господарської діяльності передбачає: 
 

427.  Принцип ефективності аналізу господарської діяльності передбачає: 
 

428.  Принцип науковості аналізу господарської діяльності передбачає: 
 

429.  Принцип аналізу господарської діяльності, який передбачає необхідність 
систематичного проведення аналітичних досліджень на базі високої їх 
організації та планування аналітичної роботи це: 
 

430.  Принцип періодичності передбачає: 
 

431.  Дотримання принципу зрозумілості та адекватності тлумачення передбачає: 
 

432.  Активний вплив на хід діяльності й результати, своєчасне виявлення недоліків 
та інформування про це керівництва підприємства передбачається принципом: 
 

433.  Обґрунтований розподіл обов’язків з проведення аналізу господарської 
діяльності між окремими виконавцями – це: 
 

434.  За часом дослідження аналіз господарської діяльності поділяється на: 
 

435.  На підготовчому етапі організації аналітичної роботи відбувається: 
 

436.   Визначення резервів підвищення ефективності діяльності відбувається на: 
 

437.  На підготовчому етапі організації аналітичної роботи відбувається: 
 

438.  До звітності яка використовується для потреб аналізу господарської діяльності 
залежно від характеру користувачів інформації належить: 
 

439.  До особливостей програмного забезпечення аналізу господарської діяльності 
належить: 
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440.  Визначення суб’єктів аналізу, вибір організаційної форми та розподіл 
обов’язків між окремими виконавцями належить до етапу: 
 

441.  Основний етап аналітичної роботи на підприємстві передбачає: 
 

442.  Система раціональних, скоординованих дій в процесі вивчення об’єкта 
спостереження відповідно до вивчених завдань – це: 
 

443.  За видами аналізу техніко-економічний, соціально-економічний, економіко-
статистичний, економіко-екологічний, маркетинговий аналіз відносять до 
аналізу за: 
 

444.  Калорійність вугілля, вологість торфу, врожайність культур – це приклади: 
 

445.   Прикладами якісних показників є: 
 

446.  За джерелами складання звітність підприємства класифікується на: 
 

447.   Нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання належить до: 
 

448.  Технологія виробництва цукерок “Пташине молоко” належить до джерел 
даних: 
 

449.  Результати економічного аналізу, в безтекстовій формі, оформлюються у 
вигляді: 
 

450.   На якому етапі аналітичного дослідження перевіряють достовірність вхідної 
інформації: 
 

451.  Достовірність інформації для економічного аналізу підтверджується:  
 

452.  Оперативний аналіз здійснюється: 
 

453.  За просторовою ознакою виділяють: 
 

454.  За методикою дослідження об’єктів аналіз може бути: 
 

455.  За методикою дослідження виділяють такі види аналізу: 
 

456.  Комплексний, локальний і тематичний аналіз належить до класифікаційної 
групи, що виділяється: 
 

457.  За повнотою охоплення об’єктів аналіз може бути: 
458.  Економічно-екологічний аналіз належить до класифікаційної групи, що 

виділяється: 
 

459.  За суб’єктами (користувачами) аналізу можна виділити: 
 

460.  За часом дослідження можна виділити: 
 

461.  Які види аналізу господарської діяльності виділяють залежно від часу 
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проведення: 
462.  Спосіб встановлення характеру порушень нормального ходу економічних 

процесів на підставі типових ознак, характерних тільки для даного порушення 
це: 
 

463.  За насиченістю економічна інформація поділяється на: 
 

464.  Проведення розрахунків під час аналітичного процесу відноситься до: 
 

465.  Підготовчий етап в економічному аналізі передбачає:  
 

466.  Всі джерела даних, що залучаються для проведення економічного аналізу, 
можна поділити на такі групи: 
 

467.   Сукупність прийомів, способів, засобів, що застосовуються у процесі 
проведення економічного аналізу в раніше визначеній послідовності для 
досягнення поставленої мети, є: 
 

468.  Сукупність прийомів і способів дослідження економічних явищ і процесів 
шляхом виявлення та визначення взаємозв’язку і зміни їх параметрів, 
кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів і їх сукупності 
на цю зміну це: 
 

469.  Характеризують кількісні розміри явища в одиницях ваги, обсягу, довжини, 
площі, вартості, не враховуючи розмір інших явищ: 
 

470.  За способом графічного зображення графіки бувають: 
 

471.  Особливістю методу аналізу господарської діяльності є: 
 

472.  До загальнонаукових методів пізнання належить: 
473.  Методичні прийоми аналізу господарської діяльності, в основу яких покладено 

суворі формалізовані аналітичні залежності є: 
 

474.   Вид порівняльного аналізу, що застосовується при порівнянні показників за 
ряд періодів (років) та визначення основної тенденції динаміки показника, 
називається: 
 

475.  Для визначення внутрішньої будови явища використовується: 
 

476.  Вид порівняльного аналізу, при якому порівняння проводяться за одним або 
декількома показниками одного об’єкта або декількох об’єктів за одним 
показником, називається: 
 

477.  Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для: 
 

478.  Для оцінки ступеня обґрунтованості планового завдання необхідно порівняти: 
 

479.  Які аналітичні завдання вирішують при зіставленні у процесі порівняння 
фактичних показників діяльності підприємства з їх плановими значеннями: 
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480.  Яке порівняння показників дає можливість визначити ступінь виконання плану 
(прогнозу) за період часу, що досліджується (день, декаду, місяць, квартал, рік: 
 

481.  До виду порівняльного аналізу, який використовується для визначення 
абсолютних та відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних 
показників від базового відносять: 
 

482.  Результатами застосування методичного прийому порівняння є: 
 

483.  До колективних евристичних прийомів економічного аналізу належить: 
 

484.  Абсолютне відхилення значень визначається: 
 

485.  Який коефіцієнт показує, на скільки пунктів зміниться значення одного 
параметра, якщо значення еластичного до нього центра зміниться на один 
пункт: 

486.  Умовою застосування методичного прийому порівняння в економічному 
аналізі є: 
 

487.  Співвідношення величини явища з величиною будь-якого іншого явища або з 
величиною цього явища, але взятою за інший час або за іншим об’єктом, 
відображають: 
 

488.   Співвідношення частин цілого між собою характеризують: 
 

489.  Відносна величина координації відображає: 
 

490.  Який взаємозв’язок існує між відносними величинами динаміки, планового 
завдання та виконання плану? 
 

491.  Відношення планового рівня звітного періоду до базового рівня характеризує 
відносну величину: 

492.  Показник рентабельності продукції є відносною величиною: 
 

493.  Показник рентабельності реалізації є відносною величиною: 
 

494.  Норма витрачання сировини на одиницю продукції є: 
 

495.  Частка робітників у загальній чисельності працівників підприємства це: 
 

496.  Співвідношення активної та пасивної частин основних засобів підприємства: 
 

497.  Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії): 
 

498.  До абсолютних показників належать: 
 

499.  Середні величини в економічному аналізі характеризують: 
 

500.  Якщо показники змінюються в часі або задані дискретно, у формі величини, що 
характеризує явище на певні моменти, дати використовується формула: 
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501.  Для визначення тенденцій розвитку економічних явищ та процесів 
застосовують: 
 

502.   Показник, що розраховується як різниця між двома рівнями динамічного ряду, 
називається: 
 

503.   Для визначення темпів змін досліджуваного явища за кожний окремий період 
порівняно з попереднім обчислюють: 
 

504.  Відносний показник, який розраховується як частка від ділення двох рівнів 
динамічного ряду і показує у скільки разів показник, що аналізується, більший 
або менший за базисний – це: 
 

505.  Яке групування призначене для виявлення взаємозв’язку, взаємозумовленості 
та взаємодії між досліджуваними явищами: 
 

506.   Групування – це прийом аналізу, який полягає: 
 

507.   За складністю побудови розрізняють два типи групувань: 
 

508.   Залежно від завдань виділяють такі види групувань: 
 

509.  Групування, які дозволяють вивчати внутрішню будову показників, називають: 
 

510.  Розподіл якісно неоднорідної інформації на однорідні групи, тобто виділення 
соціально-економічних типів передбачає: 
 

511.   Групування, призначені для встановлення взаємозв’язку, взаємообумовленості 
та взаємодії між досліджуваними явищами, називаються: 
 

512.   Якщо потрібно вивчити співвідношення двох груп взаємопов’язаних 
економічних показників, підсумки яких повинні бути однаковими, 
застосовують: 
 

513.  Під факторним аналізом розуміють: 
 

514.  Прийом балансового узагальнення в аналізі господарської діяльності 
передбачає: 
 

515.   Якщо зв’язок факторів з результативним показником має функціональний 
характер, то це: 
 

516.   Якщо зв’язок факторів з результативним показником має ймовірнісний, 
кореляційний характер, то це: 
 

517.   Факторним аналізом, що вивчає причини приросту результативних показників 
за минулі періоди, є: 
 

518.   Факторним аналізом, що використовується для дослідження факторів тільки 
одного рівня підпорядкування без їх деталізації на складові частини, є: 
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519.  Дослідити зв'язок між рентабельністю роботи підприємства та середнім рівнем 
освіти керівництва можна за допомогою: 
 

520.  Факторний аналіз, який досліджує поведінку факторів і результатів показників 
у перспективі – це: 
 

521.   Факторами, які пов’язані з кількісним, а не якісним приростом 
результативного показника, є: 
 

522.   Факторами, що не підлягають кількісній оцінці, є: 
 

523.   Факторами, які виражають кількісну визначеність явищ, є: 
 

524.  Екстенсивні фактори – це: 
 

525.  За характером залучення ресурсів фактори бувають: 
 

526.  За рівнем впливу на результати діяльності фактори поділяються на: 
 

527.  За властивостями об’єктів, що вивчаються фактори поділяються на: 
 

528.  Кількісні, структурні та якісні фактори для потреб факторного аналізу 
виділяють: 
 

529.   Модель, що застосовується у факторному аналізі, якщо результативний 
показник є добутком декількох факторів: 
 

530.   Модель, що застосовується у факторному аналізі, якщо результативний 
показник є сумою декількох факторів: 
 

531.  Адитивний взаємозв’язок між факторами можна представити у вигляді такого 
рівняння: 
 

532.  Кратна залежність результативного показника від факторів може бути 
представлена у вигляді: 
 

533.  Які з нижче перерахованих факторів впливають на обсяги виробництва 
продукції: 
 

534.  Спосіб детермінованого факторного аналізу, при якому не виникає залишку, 
що не розкладається: 
 

535.   Для визначення впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних 
моделей використовується: 
 

536.  Для визначення впливу факторів другого порядку використовується: 
 

537.  Якщо у вихідних даних мультиплікативних та змішаних моделей існують 
абсолютні відхилення за факторними показниками, то найбільш доцільно 
застосовувати: 
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538.  Під час використання способу ланцюгових підстановок застосовується така 
послідовність заміни факторів: 
 

539.  Факторний аналіз передбачає використання прийому: 
 

540.  Елімінування передбачає виключення впливу: 
 

541.  Який спосіб використовується для розрахунку впливу факторів в усіх типах 
детермінованих факторних моделей: 
 

542.  Спосіб відносних різниць застосовується тільки для таких моделей: 
 

543.  Який спосіб детермінованого факторного аналізу застосовується тільки для 
мультиплікативних моделей  
 

544.  Для перевірки правильності розрахунків при факторному аналізі застосовується
 

545.  Усунення впливу всіх факторів, крім одного передбачає прийом 
 

546.  З латинської – “reservere” (резерв) означає: 
 

547.  За якою класифікаційною ознакою виділяють резерви поточні та перспективні: 
 

548.   За характером впливу на результати виробництва виділяють резерви: 
 

549.   Величина резервів у кількісному вираженні може бути визначена як: 
 

550.  Резерви, пов’язані з використанням у виробництві додаткових ресурсів – це: 
 

551.  Виконання запланованих заходів, здійснення контролю за процесом їх 
впровадження, оцінка отриманих резервів, належать до: 
 

552.  Для визначення резервів у тих випадках, коли відома величина додаткового 
залучення або величина безумовних витрат ресурсів застосовується: 
 

553.  Резерви, що можуть бути виявлені лише на рівні галузі – це:  
 

554.  За ознакою часу резерви поділяються на: 
  
 

555.  Вибір способу вимірювання резервів залежить від: 
 

556.  Які з нижче перерахованих факторів прямо пропорційно впливають на розмір 
виручки, отриманої від реалізації продукції: 
 

557.  Тенденція щодо збільшення трудомісткості продукції є: 
 

558.  Показники продуктивності праці визначають: 
 

559.   Тенденція збільшення фондовіддачі є: 
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560.   Валовий прибуток – це: 
 

561.   Різниця між чистим доходом та собівартістю продукції  
 

562.  За допомогою вертикального аналізу фінансових результатів визначається: 
 

563.   За допомогою горизонтального аналізу фінансових результатів визначається: 
 

564.  Динаміку показника валового прибутку підприємства можна вивчити за 
допомогою: 
 

565.   Назвати фактори, які прямо впливають на суму валового прибутку окремих 
видів продукції: 
 

566.  Зміни в структурі фінансових результатів вивчаються за допомогою наступного 
методичного прийому: 
 

567.   Назвати фактори, які безпосередньо впливають на зміну рівня валового 
прибутку: 
 

568.  Назвати фактори, які негативно впливають на показник рентабельності 
продукції: 
 

569.  Зниження рівня валового прибутку призведе до 
 

570.   Як визначається тривалість одного обороту оборотних активів: 
 

571.  Який показник характеризує відношення усіх поточних активів до поточних 
зобов’язань: 

572.  Коефіцієнт покриття визначається: 
 

573.   Період погашення кредиторської заборгованості визначається як: 
 

574.  Фондовіддача основних засобів визначається як відношення: 
 

575.  Фондомісткість основних засобів визначається як відношення: 
 

576.  Фондоозброєність визначається як відношення: 
 

577.  Відношення чисельності працюючих до вартості основних засобів – це 
показник: 
 

578.  Відношення чистого доходу до вартості основних засобів це показник: 
 

579.  Відношення вартості основних засобів до чистого доходу це показник 
 

580.  Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається як відношення: 
 

581.  Відношення обсягу чистого доходу до вартості оборотних активів – це 
показник: 
 



27 
 

582.  Рентабельність продукції визначається як відношення: 
 

583.  Відношення валового прибутку до собівартості продукції – це показник: 
 

584.  Рентабельність реалізації (продажу) визначається як відношення: 
 
 

585.  Відношення валового прибутку до суми чистого доходу – це показник:  
 

586.  Рентабельність капіталу (активів) визначається як відношення: 
 

587.  Вартості активів підприємства до суми фінансового результату до 
оподаткування – це показник: 
 

588.   Відношення суми фінансового результату до оподаткування до середньорічної 
вартості основних і оборотних засобів –  це: 
 

589.   Отримання підприємством виручки від реалізації продукції означає отримання 
валового прибутку: 
 

590.  Відношення вартості валової продукції до чисельності працюючих – це 
показник: 
 

591.  Продуктивність праці розраховується як: 
 

592.  Відношення чистого доходу до чисельності працюючих це показник: 
593.  Чистий дохід – це: 

 
594.  Виручка від реалізації продукції за мінусом податку на додану вартість, 

акцизного податку та інших вирахувань з доходу – це: 
 

595.  Синтез як загальнонауковий метод передбачає: 
 

596.  Показниками ефективності використання основних засобів підприємства є: 
 

597.  Фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність - це показники: 
 

598.  Показниками ефективності використання оборотних активів підприємства є: 
 

599.  Коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту це показники: 
 

600.  До загальнонаукових методів пізнання відносяться: 
 

601.  Назвіть передумови виникнення і подальшого розвитку податків: 
602.  У фінансовій науці найбільш поширеними є такі концепції щодо сутності 

фінансів: 
603.  Не є фазою суспільного відтворення: 
604.  Головним призначенням фінансів є: 
605.  Створення і використання доходів і фондів фінансових ресурсів є основними 

функціями фінансів відповідно до: 
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606.  Найбільш характерною адміністративна модель фінансових відносин у 
ХХ столітті є для: 

607.  Найбільший рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для: 
 

608.  Матеріальним носієм фінансових відносин є: 
 

609.  Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань 
фінансової політики господарюючого суб'єкта є: 

610.  Основою якої форми фінансового забезпечення є власний капітал? 
 

611.  Форма фінансового забезпечення, що полягає у тимчасовому і платному 
використанні позичених ресурсів – це … 
 

612.  Вид фінансового механізму, для якого є характерною безпосередня участь 
держави: 

613.  Фінансова політика держави розглядається на: 
 

614.  Політика, що розрахована на довготермінову перспективу і вирішення 
глобальних завдань соціально-економічного розвитку: 
 

615.  На підтримання макроекономічної рівноваги на основі сталих обсягів 
виробництва при стабільності цін спрямована: 
 

616.  Класичний тип фінансової політики заснований на працях: 
 

617.  Фінансові відносини окремої країни характеризуються: 
 

618.  Головною функцією фінансової системи є: 
 

619.  Рівень забезпечення фінансової системи охоплює: 
620.  Макроекономічний рівень характеризує: 
621.  Сукупність відносин, в яких держава приймає участь як кредитор, позичальник 

та гарант має назву: 
 

622.  Передбачення імовірного фінансового стану держави називається: 
623.  Фінансове прогнозування передбачає застосування методу: 

 
624.  Фінансове регулювання – це:  
625.  Необхідність тісного взаємозв’язку між різними видами фінансових планів 

обумовлюється принципом: 
626.  Центральне місце в системі органів управління фінансами в Україні займає: 

 
627.  Особливою рисою фінансового контролю є те, що це завжди: 
628.  З метою забезпечити інтереси держави і суспільства по надходженню доходів і 

при використанні державних коштів проводиться: 
 

629.  За строками проведення виділяють такі види фінансового контролю: 
 

630.  Доходи від власності та підприємницької діяльності є складовою: 
 

631.  До функцій державного бюджету належить: 
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632.  Видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні видатки за: 

 
633.  Чинний Бюджетний кодекс України прийнятий у: 

 
634.  Закон, який затверджує повноваження органів державної влади здійснювати 

виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду – це … 
635.  Мінімально необхідним рівнем бюджетної централізації ВВП 

характеризується: 
636.  Активному дефіциту бюджету характерне спрямування коштів: 

 
637.  Перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між 

наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету) – це: 
638.  Бюджетна система України складається з: 
639.  Принцип збалансованості бюджетної системи передбачає, що … 
640.  Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а 

також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально 
можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього 
споживача передбачено … 

641.  Першою стадією бюджетного процесу є: 
642.  Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-
територіальних устроїв і врегульована нормами права складають:  

643.  В основі бюджетної системи України покладено: 
644.  Бюджетний устрій федеративної держави є характерним для:  
645.  Бюджетний устрій унітарної держави є характерним для: 
646.  Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему 

України, становить: 
647.  Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим належить до: 
648.  Визначте, що таке податкові пільги: 
649.  За допомогою фіскальної функції податків держава: 

 
650.  Податкова політика – це: 

  
651.  Податок – це: 

 
652.  Автор праці «Дослідження про природу і причини багатства народів», в якій 

обґрунтовано класичні принцип оподаткування: 
653.  До місцевих податків належить:  
654.  Прямий податок – це: 

 
655.  Платником податку є: 

 
656.  Залежно від рівня державних структур податки класифікують на: 

 
657.  До податків на доходи належить: 

 
658.  Зростання податкової ставки під час збільшення розміру об’єкта оподаткування 

є характерним для: 
 

659.  До класичних принципів оподаткування не належить. 
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660.  Орієнтація на прямі податки з фізичних осіб є характерною для: 
 

661.  Податкова система – це:   
662.  Державний кредит – це: 

 
663.  Яка роль у державному кредиті належить державі, юридичним та фізичним 

особам: 
 

664.  Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки повертається борг 
і виплачується дохід у формі процента чи виграшу – це: 
 

665.  За резидентністю кредитора розрізняють: 
666.  Умовний вираз кредитоспроможності держави як позичальника за відповідною 

школою називається: 
 

667.  Державні гарантії надаються лише на таких умовах: 
 

668.  За терміном погашення розрізняють: 
 

669.  Відокремленим органом управління державним кредитом України є: 
 

670.  Зміна доходності державних позик називається: 
 

671.  Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу не може 
перевищувати: 
 

672.  Між підприємством і його власниками виникають відносини з приводу: 
 

673.  Між підприємством і фінансово-кредитними установами виникають відносини 
з приводу: 

674.  Для фінансування відтворення необоротних активів використовують: 
675.  Господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір 

яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями тільки своїм майном називається:  

676.  Господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену 
кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за 
зобов'язаннями тільки майном товариства називається: 

677.  Принцип плановості в організації фінансів : 
 

678.  Надходження активів або зменшення зобов’язань підприємства, отриманих в 
результаті виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності 
підприємства називається: 

679.  Чистий прибуток підприємства може бути спрямований на: 
 

680.  Активи – це: 
 

681.  Виражені в грошовій формі поточні затрати підприємства на виробництво і 
реалізацію продукції, товарів, робіт (послуг) називають: 

682.  Фінансова звітність,  яка відображає  фінансове  становище,  результати  
діяльності  та  рух грошових  коштів  юридичної  особи  та  її дочірніх 
підприємств як єдиної економічної одиниці називається:  
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683.  Поява фінансів пов’язують із: 
 

684.  Наукове припущення або допущення, висунуте для пояснення фінансових 
явищ, процесів або їхніх причин, які зумовлюють певний наслідок, називається:

685.  Головна мета фінансового менеджменту – це: 
 

686.  Цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права 
вкладника на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та 
процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав називається: 
 

687.  До функцій фінансового менеджменту належить: 
688.  Відповідно до чинного законодавства страхування поділяють на: 

 
689.  Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком називається: 

 
690.  Передачу права страховику на стягнення суми страхового відшкодування з 

винних осіб в межах здійснених страхових виплат передбачає: 
691.  Регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги 

при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і 
середньострокових кредитів в іноземній валюті здійснює спеціалізована 
установа ООН, що називається: 

692.  Підтримка приватного сектору є ключовим напрямом діяльності … 
693.  До фінансовими послуг не належать: 

 
694.  Юридична особа, чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск 

цінних паперів в обіг – це: 
695.  За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється на: 

 
696.  До фінансових посередників не належать: 

 
697.  Цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному капіталі 

підприємства – це: 
 

698.  До боргових цінних паперів не відносяться: 
 

699.  До товарних ф’ючерсів відносять: 
 

700.  Здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних 
паперів та їх похідних на території України покладено на: 

701.  Принципи професійної етики, компетентність: 
 

702.  Сертифікація це: 
703.  Ознака підробки документа - складання документа з порушенням 

встановленої форми: 
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704.  Недоброякісні документи : 

 
705.  Інформаційні послуги: 
706.  Формальна перевірка:  
707.  Послуги, не сумісні з проведенням у господарюючого суб’єкта обов’язкового 

аудиту включають: 
 

708.  Обов'язковий аудит проводиться: 
 

709.  Етап перевірки правильності складання кожної з форм звітності проводиться в 
такій послідовності: 
 

710.  Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення: 
 

711.  Сутність аудиту полягає у: 
 

712.  Аудитор -  
 

713.  Термін “аудит” у перекладі з латинської означає: 
 

714.  Головна мета аудиту: 
 

715.  Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи: 
 

716.  Ознака підробки документа – оформлення документа із зайвими 
реквізитами: 
 

717.  Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи  аудиту: 
 

718.  Коли незалежність аудитора не є порушеною: 
 

719.  Аудиторські фірми згідно  з чиним законодавством мають право:  
 

720.  Чи має право аудитор одержувати інформацію, яка не належить  до звітного 
періоду: 
 

721.  Послуги дії: 
722.  Принципи професійної етики, об’єктивність: 

 
723.  Основні етапи аудиту включають: 

 
724.  Чинники, що зумовлюють виникнення аудиту: 
725.  Наявність налагодженої системи внутрішнього контролю: 
726.  Завданнями аудиту є: 
727.  Діяльність аудиторських фірм в Україні включає: 
728.  Основні вимоги суспільства до аудиторів: 
729.  Обставини, які дозволяють сумніватися у фактичній незалежності аудиторів: 
730.  При залученні стороннього експерта аудитор повинен: 

 
731.  Аудиторські фірми згідно з чинним законодавством мають право:  
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732.  До іспиту на сертифікат аудитора не допускаються особи, які: 

 
733.  Обов’язковому аудиту підлягають: 

 
734.  Ревізія відрізняється від аудиту тим, що: 

 
735.  Загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, 

у статутному капіталі: 
736.  Послуги з підготовки усних і письмових консультацій з різних питань 

називаються: 
  

737.  Основним методом перевірки ефективності використання основних засобів є: 
 

738.  Аудиторська діяльність: 
 

739.  Згідно з законом України «Про аудиторську діяльність» коли не забезпечується  
незалежність аудитора ? 
 

740.  Принципи професійної етики, професійна майстерність: 
 

741.  Права аудиторів: 
742.  Ознака підробки документа – невідповідність суми основного документу і 

показників додатків до нього 
 

743.  Обов’язки аудитора: 
744.  Призначення міжнародних стандартів аудиту: 
745.  Професійна компетентність аудитора, полягає у: 
746.  Аудиторська фірма може здійснювати свою діяльність: 

 
747.  Аудиторські фірми мають право займатися:  

 
748.  Нормативно-правова перевірка: 
749.  Термін дії сертифікату аудитора становить: 

 
750.  Частково фальсифіковані документи 

 
751.  Чинники, які впливають на достовірність доказів: 
752.  До мети та завдань аудиту  не враховують: 
753.  Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи: 

 
754.  Наявність нефундаментальної незгоди веде до:  

 
755.  Аудиторський висновок: 

 
756.  Підсумкова документація аудитора: 

 
757.  Документальне оформлення аудиту містить: 

 
758.  Принципи професійної етики, професійна незалежність: 
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759.   Міжнародні стандарти аудиту: 
 

760.   За підготовку і надання фінансової інформації перспективного характеру 
відповідальність покладено на: 

761.  В Україні аудиторські фірми можуть виконувати: 
762.  Принципи професійної етики, компетентність: 

 
763.  Послуги, не сумісні з проведенням у господарюючого суб’єкта обов’язкового 

аудиту включають: 
 

764.  Головна мета аудиту: 
 

765.  Який орган має право припинити чинність сертифікату аудитора: 
 
 

766.  Причини виникнення аудиту: 
767.  В Україні діяльність аудиторських фірм передбачає: 
768.  Принцип об’єктивності означає: 

 
769.  Аудиторська палата України: 

 
 

770.  Наявність фундаментальної невпевненості веде до:  
 

771.  Аудитор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у разі: 
 

772.  Останньою стадією аудиту є: 
 

773.  Зустрічну перевірку відвантаження продукції та розрахунків з покупцями 
застосовують для: 
 
 

774.  Необхідність виникнення аудиту обумовлена: 
 
 
 

775.  Який прийом слід використовувати для перевірки своєчасності і повноти 
оприбуткування в касу готівки (невикористаних підзвітних сум) від підзвітних 
осіб ? 
 

776.  Коли незалежність аудитора  є порушеною: 
 

777.  Аудиторські послуги дії- 
778.  Аудит, що передбачає підтвердження статей звітності на підставі певної 

частини документів, що відбираються на підставі науково-обґрунтованої схеми, 
називається: 

779.  Лабораторний аналіз: 
780.  Коли аудитор передає частину своєї роботи іншим фахівцям або використовує 

роботу, виконану іншими аудиторами, то це: 
 

781.  За яких обставин аудитор України не має права видати безумовно позитивний 
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висновок: 
 

782.  На якій стадії здійснюється укладання договору на проведення аудиту: 
783.  Аудиторський доказ  – це: 

 
784.  ПАТ “Інтерстиль” звернулося з проханням провести аудиторську перевірку 

бухгалтерської звітності до аудитора Сидоренка С.А., який є акціонером цього 
товариства. Які дії аудитора будуть законними: 

785.  Етап перевірки фінансової звітності за формою здійснюється в такій 
послідовності: 

 
 

786.  Предметом аудиту є: 
 
 

787.  Регламентація міжнародних стандартів аудиту: 
 

788.  Фальсифіковані документи 
 

789.  Методи аудиторської діяльності поділяються на: 
 

790.  Завданнями аудиту є: 
791.  Система внутрішнього контролю  впливає: 
792.  Виникнення аудиту зумовлено такими факторами: 
793.  Перевіряючи накладні, за якими оформлена здача цукру ТЗОВ “ППЦ” до 

ПАТ “Олеся”, аудитор звернув увагу, що перша цифра в числі кількості зданого 
цукру записана пастою іншого відтінку, ніж дві останні цифри, також аудитор 
зауважив, що відсутній підпис в накладній особи, що приймала цукор. Такі 
порушення встановлені аудитором за допомогою: 

794.  Вибіркова перевірка: 
 

795.  Загальна методика перевірки фінансової звітності реалізується через наступні 
послідовні етапи аудиту: 
 

796.  Згідно з законом України “Про аудиторську діяльність” Спілка аудиторів 
України має право: 
 
 

797.  Перевірка всієї сукупності документів, це:  
798.  Помічники аудитора під його керівництвом перевіряли достовірність 

показників річної бухгалтерської звітності. За аудиторський висновок 
відповідає: 

799.  В Україні право затверджувати стандарти аудиту надано: 
 

800.  В Україні діяльність аудиторських фірм передбачає: 
801.  Вимоги, які суспільство висуває до аудиторів: 
802.  Професійна компетентність аудитора, полягає у: 
803.  Міжнародні стандарти аудиту  призначені для: 
804.  Складовою частиною методики аудиту є: 

 
805.  Який прийом використовує аудитор для перевірки своєчасності і повноти 
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оприбуткування готівки, отриманої з поточного рахунку у касу підприємства: 
806.  Робочі документи аудитора: 

 
807.  Обрати правильне твердження: 

 
808.  Обставини, які дозволяють сумніватися у фактичній незалежності аудиторів: 
809.  Аудит – це: 

 
810.  Економічна перевірка:  
811.  Метод аудиту є: 

 
812.  Під час планування аудиту складаються такі документи: 

 
813.  Безтоварні документи: 

 
814.  Стадії аудиту містять: 

 
815.  Виникнення аудиту зумовлено рядом факторів, серед них: 
816.  Інформація, яку одержує аудитор про систему внутрішнього контролю на 

підприємстві, впливає на: 
817.  Перевіряючи платіжну відомість ПАТ “Ампас” за серпень 20хх року, аудитор 

помітив завищений підсумок до видачі грошових коштів. Сума до видачі 
(загальна) перевищувала загальний підрахований підсумок на 151 грн. Під час 
виявлення даних розбіжностей аудитор застосовував: 

818.  Що не входить до завдань аудиту: 
 

819.  Аудитор на етапі попереднього планування: 
 

820.  Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється аудиторською 
фірмою з урахуванням забезпечення вимог: 

821.  Записи, за допомогою яких аудитор фіксує застосовані прийоми перевірки, 
отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час 
проведення аудиту, називають: 

822.  У договорі на проведення аудиту сторони на вимогу аудиторської фірми 
зафіксували наступний пункт: “аудитор і аудиторська фірма несуть матеріальну 
відповідальність за достовірність аудиторського висновку”. Оцініть ситуацію: 

823.  Аудитор під час проведення перевірки за договором, укладеним з радою 
директорів фірми, встановив, що керівник і головний бухгалтер привласнили 
велику суму грошей. Якими повинні бути його подальші дії: 

824.  Принцип об’єктивності означає: 
 

825.  Під достовірністю фінансової звітності розуміють: 
 

826.  Причини видачі умовно-позитивного аудиторського висновку: 
 

827.  Виконані роботи і результати аудиту: 
 

828.  До спеціальних методів та прийомів, що використовуються в аудиті належать: 
 

829.  Аудиторська палата України: 
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830.  Послуги, несумісні з проведенням у суб’єкта господарювання обов’язкового 

аудиту - 
831.  Загальна кількість членів АПУ становить: 

 
832.  Виникнення аудиту зумовлено такими причинами: 
833.  Яким органом здійснюється сертифікація аудиторів: 

 
 

834.  Який орган має право припинити чинність сертифікату аудитора: 
 
 

835.  Принцип професійної поведінки передбачає, що аудитор повинен: 
 

836.  Взаємна перевірка:  
837.  Аудит проводиться відповідно до: 

 
838.  В Україні діяльність аудиторських фірм передбачає: 
839.  Вимоги, які суспільство висуває до аудиторів: 
840.  Професійна компетентність аудитора, полягає у: 
841.  Основні етапи аудиту включають: 

 
842.  Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення: 

 
843.  Чи має право аудитор одержувати інформацію, яка не належить  до звітного 

періоду: 
 

844.  Формальна перевірка:  
845.  Послуги, не сумісні з проведенням у господарюючого суб’єкта обов’язкового 

аудиту містять: 
 

846.  Головна мета аудиту: 
 

847.  Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи: 
 

848.  Аудиторські фірми згідно з чинним законодавством мають право:  
 

849.  Аудит відрізняється від ревізії тим, що: 
 

850.  Права аудиторів: 
851.  Обов’язки аудитора: 
852.  Нормативно-правова перевірка:  
853.  Завданнями аудиту є: 
854.  Принцип професійної поведінки передбачає, що аудитор повинен: 

 
855.  До прийомів фактичного контролю, що використовується під час аудиту, 

належать: 
 

856.  Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності: 
 

857.  Аудиторська діяльність містить: 
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858.  Недоброякісні документи  

 
859.  Інформаційні послуги: 
860.  Сертифікація це- 
861.  Сутність аудиту полягає у: 

 
862.  Аудитор: 

 
863.  Термін “аудит” у перекладі з латинської означає: 

 
864.  Обов'язковий аудит проводиться: 

 
865.  Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи  аудиту: 

 
866.  Коли незалежність аудитора не є порушеною: 

 
867.  До іспиту на сертифікат аудитора не допускаються особи, які: 

 
868.  Обов’язковому аудиту підлягають: 

 
869.  Суспільство висуває до аудиторів вимоги: 
870.  Ревізія відрізняється від аудиту тим, що: 

 
871.  При залученні стороннього експерта аудитор повинен: 

 
872.  Відповідно до закону України «Про аудиторську діяльність» аудитори мають 

такі права: 
873.  Ознаки частково фальсифікованого документу 

 
874.  Аудиторська діяльність: 

 
875.  Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи: 

 
876.  Аудиторський висновок: 

 
877.  В Україні аудиторські фірми можуть виконувати: 
878.  Головною метою аудиту: 

 
879.  Причинами виникнення аудиту є: 
880.  Останнім етапом аудиту є: 

 
881.  Аудиторська палата України: 

 
 

882.  Аудитор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у разі: 
 

883.  Який прийом слід використовувати для перевірки своєчасності і повноти 
оприбуткування в касу готівки (невикористаних підзвітних сум) від підзвітних 
осіб ? 
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884.  За яких обставин аудитор України не має права видати безумовно позитивний 
висновок: 
 

885.  На якій стадії здійснюється укладання договору на проведення аудиту: 
886.  ПАТ “Інтерстиль” звернулося з проханням провести аудиторську перевірку 

бухгалтерської звітності до аудитора Сидоренка С.А., який є акціонером цього 
товариства. Які дії аудитора будуть законними: 

887.  Формальна перевірка здійснюється в такій послідовності: 
 

 
888.  Методи аудиторської діяльності поділяються на: 

 
889.  Система внутрішнього контролю  впливає: 
890.  Виникнення аудиту зумовлено такими факторами: 
891.  Перевіряючи накладні, за якими оформлена здача цукру ТЗОВ “ППЦ” до 

ПАТ “Олеся”, аудитор звернув увагу, що перша цифра в числі кількості зданого 
цукру записана пастою іншого відтінку, ніж дві останні цифри, також аудитор 
зауважив, що відсутній підпис в накладній особи, що приймала цукор. Такі 
порушення встановлені аудитором за допомогою: 

892.  Перевірка всієї сукупності документів, це:  
893.  В Україні діяльність аудиторських фірм передбачає: 
894.  Економічна перевірка: 
895.  Інформація, яку одержує аудитор про систему внутрішнього контролю на 

підприємстві, впливає на: 
896.  Аудитор на етапі попереднього планування: 

 
897.  Причини видачі умовно-позитивного аудиторського висновку: 

 
898.  Аудиторська палата України: 

 
 

899.  Загальна кількість членів АПУ становить: 
 

900.  Професійна компетентність аудитора, полягає у: 
901.  Що в перекладі з грецької означає термін “економіка”? 
902.  Модель економіки, що основується на приватній власності називається: 
903.  Виробничим підприємством є: 
904.  До установчих документів підприємства належить: 
905.  Суб'єкт господарювання ліквідується: 
906.  Статут суб'єкта господарювання повинен  містити  відомості про його: 
907.  Як називається політика держави, спрямована на встановлення і підтримання 

паритетного курсу національної  валюти  щодо  іноземних валют? 
908.  Як називається політика держави, спрямована на забезпечення економічно 

обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання? 
909.  Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з 

моменту: 
910.  За способом утворення та формування статутного капіталу підприємства 

поділяються на: 
911.  Як називається підприємство, яке створюється одним засновником, який 

виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний 
капітал, не поділений на частки (паї)? 
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912.  Підприємство, яке 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: 

913.  Відповідно до Господарського кодексу України джерелами формування майна 
підприємства є: 

914.  Господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену 
кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за 
зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, 
пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій 
називається: 

915.  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? 

916.  Підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями, у разі 
якщо в статутному фонді іноземна інвестиція становить не менш як: 

917.  Зовнішнє середовище  підприємства поділяється на: 
918.  До основних функцій управління належать: 
919.  Зв’язки між підрозділами і керівниками різних рівнів управління, де один 

керівник підпорядкований іншому називаються: 
920.  Тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретного 

комплексного завдання (розробки проекту і його реалізації) називається: 
921.  До фонду основної заробітної плати входять: 
922.  Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми 

часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) – це: 
923.  Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідливість і за особливі умови праці – це: 
924.  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: 

925.  За якої системи оплати праці заробіток працівника розраховується множенням 
кількості одиниць виробленої продукції на розцінку за одиницю виробленої 
продукції? 

926.  Оплата праці робітника в межах установлених норм за прямими відрядними 
розцінками, а виробіток понад норми – за підвищеними є характерною для 
системи оплати праці: 

927.  Працівників, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші 
роботи, зокрема: інженери, економісти, бухгалтери, інспектори, психологи 
тощо належать до: 

928.  Категорія персоналу, яка безпосередньо зайнята у процесі створення 
матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг, це: 

929.  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: 

930.  До внутрішніх джерел набору кадрів належать: 
931.  Якими показниками визначається продуктивність праці? 
932.  Співвідношення різних категорій працівників у їхній загальній чисельності 

характеризує:  
933.  До складу основних засобів входять: 
934.  До складу основних засобів не входять: 
935.  Основні засоби під час зарахування на баланс підприємства в результаті 
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придбання або будівництва, оцінюються за: 
936.  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: 

937.  Амортизація – це: 
938.  Фондомісткість – це відношення: 
939.  Скільки методів нарахування амортизації основних засобів є відповідно до 

Податкового кодексу: 
940.  Метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта 
основних засобів, це: 

941.  Яка кількість груп основних засобів існує відповідно до класифікації, наведеної 
в Податковому кодексі України?  

942.  Процес знецінення основних засобів до настання повного фізичного 
спрацювання під впливом науково-технічного прогресу називається: 

943.  До показників, що характеризуються ефективність використання основних 
засобів належить: 

944.  Який показник характеризує частку вартості основних засобів, що її списано на 
витрати виробництва в попередніх періодах? 

945.  Сума амортизаційних відрахувань використовується на: 
946.  Виробнича потужність підприємства щодо виготовлення певної продукції 

визначається параметрами: 
947.  Організація безперервного руху деталей та виконання операцій у 

встановленому ритмі роботи є головним завданням: 
948.  Календарний час від початку до закінчення виробничого процесу виконання 

робіт, виготовлення деталей або надання послуг: 
949.  Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні профільної 

(основної) продукції, але своєю діяльністю створюють необхідні умови для 
успішного функціонування основних виробничих цехів 

950.  Вид планування, яке розробляється до одного року: 
951.  Вид планування, основним завданням якого є визначення фінансово-

економічних результатів діяльності підприємства та фінансове планування: 
952.  Сукупність робіт, яку розглядають як єдине ціле при плануванні, обліку, аналізі 

та оперативному регулюванні виробництва характеризуються як: 
953.  Фінансовий план: 
954.  План обороту готівки на підприємстві: 
955.  Принцип планування, який передбачає, що у підготовці планів мають бути 

задіяні працівники, які мають безпосереднє відношення до даних видів планів і 
будуть їх реалізовувати: 

956.  Процес передбачення, побудований на ймовірності, науково-обґрунтованому 
судженні про перспективи розвитку об’єкта в майбутньому – це: 

957.  Процес перетворення цілей підприємства в прогнози та плани, процес 
визначення пріоритетів, засобів та методів їх досягнення: 

958.  Для фінансового обґрунтування інвестиційного проекту розраховуються 
показники: 

959.  Напрям планування, який характеризує плановий процес, що реалізується від 
вищих рівнів підприємства до нижчих: 
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960.  Принцип планування, який передбачає що план і процес планування може 
змінювати свою направленість в зв’язку з виникненням непередбачених 
ситуацій: 

961.  Завданням фінансового плану є: 
962.  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: 

963.  Розділ бізнес-плану, в якому надається інформація про забезпеченість випуску 
продукції і розвитку виробництва: 

964.  Загроза того, що суб’єкт підприємницької діяльності понесе додаткові витрати в 
порівнянні з тими, що передбачалися проектом або програмою його дій: 

965.  Система норм і нормативів, які використовуються при розробленні планів 
підприємства: 

966.  Необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає 
номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів – це: 

967.  Номенклатура продукції – це: 
968.  Виробнича потужність – це: 
969.  Продукція, яка відвантажується споживачеві, і за яку надійшли кошти на 

розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти у 
зазначений термін: 

970.  Документ, який підтверджує високий рівень якості продукції та її відповідність 
міжнародним вимогам: 

971.  Проста погодинна заробітна плата розраховується на підставі: 
972.  До який факторів зростання продуктивності праці відноситься вдосконалення 

методів планування і систем оплати праці: 
973.  За способом включення елементів витрат в об'єкт обліку і калькуляції витрати 

поділяються на: 
974.  Витрати — це: 

 
975.  За характером зв'язку з процесом виробництва продукції витрати поділяються 

на: 
976.  3мінні витрати – це витрати:     
977.  До непрямих витрат належать: 

 
978.  До постійних витрат належать: 
979.  Приріст витрат, що пов'язаний з випуском додаткової одиниці продукції – це: 

 
980.  При формуванні калькуляції, витрати групуються за ознакою: 
981.  Грошовий вираз вартості виготовленої продукції: 
982.  Ціни, які формуються за принципом вільного ціноутворення за умови їх 

певного державного регулювання на окремі види продукції (роботи, послуги): 
983.  Функція ціни, яка передбачає оцінку майна, облік результатів господарювання 

та їх прогнозування: 
984.  Залучення необхідних коштів для покриття потреби в основному і оборотному 

капіталі – це: 
985.  Нерозподілений прибуток – це: 
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986.  До внутрішніх чинників, які впливають на розмір прибутку, відносяться: 
 

987.  Чистий прибуток – це: 
  

988.  Прибуток від реалізації розраховується на підставі: 
 

989.  Сума, на яку доходи перевищують витрати, визнається як: 
990.  Рентабельність  – це  показник, який характеризує:  

 
991.  Рентабельність активів розраховується на підставі: 

 
992.  Рентабельність продукції розраховується на підставі: 

 
993.  Критерій результативності "економічність" відображає: 
994.  Для аналізу фінансового стану підприємства необхідно використати: 
995.  Частку власного капіталу в структурі валюти балансу характеризує показник: 
996.  Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов 

звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних 
циклів з урахуванням запланованого обсягу виробництва: 

997.  Діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом або реалізацією 
продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну 
частку його доходу:  

998.  Сукупність організаційно-технічних заходів з покращення основних параметрів 
і характеристик агрегатів: 

999.  Тип виробництва, який характеризується широкою номенклатурою та 
використанням універсального устаткування: 

1000.  Показник, який характеризує абсолютну величину перевищення вартісної 
оцінки очікуваних результатів над сумарними витратами ресурсів за певний 
період часу: 
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