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1. Назвати фактори, які 

безпосередньо впливають на 
зміну рівня валового 
прибутку? 

А. ритмічність виробництва 
Б. собівартість реалізованої продукції 
В. витрати на збут 
Г. адміністративні витрати 
Д. чисельність працівників 

2. Норма витрачання сировини 
на одиницю продукції є? 

А. абсолютною величиною 
Б. відносна величиною координації 
В. середньою величиною 
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Г. відносною величиною виконання плану 
Д. структурною величиною 

3. Основними завданнями 
аналізу господарської 
діяльності виступають? 

А. комплексна оцінка діяльності підприємства і його 
підрозділів за певні проміжки часу (розвитку 
економічної системи), місця економічної системи у 
ринковому середовищі, стратегії і тактики її 
розвитку 
Б. об’єктивне та всебічне дослідження та оцінка 
виконання планів і дотримання нормативів 
В. виявлення і вимірювання внутрішніх резервів 
Г. всі відповіді правильні 
Д. правильної відповіді не запропоновано 

4. Які з нижче перерахованих 
факторів впливають на обсяги 
виробництва продукції? 

А. собівартість продукції 
Б. середньорічна вартість основних засобів 
В. середньоспискова чисельність працівників 
Г. сума нарахованого зносу (амортизації) 
Д. площа виробничого приміщення 

5. Результати економічного 
аналізу, в безтекстовій формі, 
оформлюються у вигляді? 

А. довідок, висновків, пояснювальних записок 
Б. висновків 
В. таблиць, графіків, діаграм 
Г. службової записки 
Д. доповідної записки 

6. Визначення відповідності 
стану економічної системи її 
цільовим параметрам 
функціонування та 
потенційним можливостям – 
це? 

А. пошукова функція 
Б. діагностична функція 
В. оціночна функція 
Г. інформаційна функція 
Д. комунікативна функція 

7. Принцип періодичності 
передбачає? 

А. необхідність систематичного проведення 
аналітичних досліджень на базі високої їх 
організації та планування аналітичної роботи 
Б. всебічне дослідження причинних 
взаємозалежностей, комплексну оцінку вхідних і 
вихідних (результативних) параметрів, їх зміну та 
розвиток на досліджуваному об’єкті у просторі й 
часі, за кількісними й якісними ознаками 
В. дослідження економічних явищ і процесів як 
складних систем, елементи якої знаходяться у 
взаємозв’язку та взаємозумовленості 
Г. глибокепізнанняоб’єктивноїреальностіфункціонув
анняекономічноїсистеми, впливу об’єктивних 
факторів її зміни та розвитку, застосування наукової 
методики та організації аналітичних досліджень 
Д. активний вплив на хід діяльності й результати, 
своєчасне виявлення недоліків та інформування про 
це керівництва підприємства 

8. Співвідношення активної та 
пасивної частин основних 
засобів підприємства? 

А. відносна величина ефективності 
Б. відносна величина координації 
В. відносна величина структури 
Г. відносна величина інтенсивності 
Д. відносна величина порівняння 

9. На підготовчому етапі А. збір, перевірка достовірності та повноти 
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організації аналітичної роботи 
відбувається? 

інформації 
Б. планування аналітичної роботи, складання плану, 
програми та графіку проведення аналізу 
В. узагальнення отриманих результатів 
Г. систематизація й опрацювання отриманої 
інформації 
Д. систематичний контроль за виконанням рішень, 
прийнятих на підставі результатів аналізу 

10. Основними функціями аналізу 
господарської діяльності є? 

А. Діагностична, контрольна, аналітична 
Б. Оціночна, діагностична, контрольна 
В. аналітична, контрольна, інформаційна 
Г. оціночна, діагностична, комунікативна 
Д. пошукова, діагностична, оціночна 

11. Економічні блага, що, як 
правило, не мають уречевленої 
форми: 

А. акції; 
Б. капітал; 
В. вартість; 
Г. послуги; 
Д. товари. 

12. Які потреби лежать в основі 
піраміди Маслоу? 

А. у самореалізації; 
Б. фізіологічні; 
В. намагання уникнути ризику; 
Г. у визнанні; 
Д. соціальні. 

13. Люди, які вміють віднаходити 
нові шляхи, нові можливості 
вироблення благ, 
запровадження нових ідей, 
процесів або технологій: 

А. наймані працівники; 
Б. роботодавці; 
В. державні службовці; 
Г. управлінський персонал; 
Д. підприємці. 

14. Одержання позички на певний 
термін за умов повернення і 
платності: 

А. депозит; 
Б. акція; 
В. опціон; 
Г. відсоткова ставка; 
Д. кредит. 

15. Винагорода, обчислена, як 
правило, у грошовому виразі, 
яку за трудовим договором 
власник виплачує 
працівникові за виконану 
роботу – це: 

А. матеріальна допомога; 
Б. соціальні виплати; 
В. стипендія; 
Г. заробітна плата; 
Д. допомога по безробіттю. 

16. Диференціація доходів – це: А. різниця у рівнях доходів, одержаних різними 
людьми за певний період; 
Б. різниця між кількістю населення з найбільшим та 
найменшим рівнем доходу, що склалася у 
суспільстві; 
В. співвідношення мінімальної заробітної плати та 
розміру прожиткового мінімуму; 
Г. співвідношення між мінімальною заробітною 
платою та мінімальною пенсією; 
Д. середній рівень заробітної плати. 

17. Політика оплати праці на 
підприємствах, в організаціях 
та інших суб’єктах 

А. Закону України «Про оплату праці»; 
Б. Закону України «Про відпустки»; 
В. Закону України «Про трудові спори (конфлікти)»; 



7 

господарювання формується і 
реалізується у межах: 

Г. Господарського кодексу; 
Д. Закону України «Про соціальний діалог». 

18. Який з наведених нижче 
факторів найімовірніше 
призведе до збільшення 
пропозиції яблук? 

А. несприятливі погодні умови; 
Б. підвищення врожаю яблук; 
В. зниження цін на мандарини; 
Г. підвищення попиту на банани; 
Д. зниження цін на груші. 

19. У чому полягає сутність 
роздержавлення? 

А. ліквідація монополії держави на власність; 
Б. ліквідація державного регулювання економіки; 
В. передання приватної власності в державну; 
Г. передання державної власності в приватну 
власність; 
Д. немає правильної відповіді. 

20. Система соціальних гарантій – 
це: 

А. основні принципи морально-етичних 
взаємовідносин між членами суспільства; 
Б. нормативні зобов’язання держави перед певними 
категоріями населення щодо забезпечення їх 
доходів, отримання певних благ, послуг, робочих 
місць; 
В. економічні умови діяльності суб’єктів 
господарювання, що забезпечуються державою; 
Г. політика держави у сфері освіти; 
Д. політика держави у сфері медицини, культури. 

21. Непрямий податок, який 
стягується за товари та інші  
предмети, що перетинають 
митний кордон України: 

А. акцизний збір; 
Б. податок на прибуток; 
В. податок на додану вартість; 
Г. єдиний соціальний внесок; 
Д. мито. 

22. Взаємозамінюючі товари 
(товари субститути) – це 
товари та послуги, які: 

А. не здатні задовольнити одну й ту саму потребу; 
Б. здатні задовольняти різні потреби; 
В. здатні задовольняти одну й ту саму потребу; 
Г. усі відповіді правильні; 
Д. немає правильної відповіді. 

23. Нарахування заробітної плати 
залежно від фактично 
відпрацьованого часу з 
урахуванням рівня 
кваліфікації притаманне: 

А. відрядній формі оплати праці; 
Б. погодинній формі оплати праці; 
В. контрактній формі оплати праці; 
Г. всі відповіді правильні; 
Д. немає правильної відповіді. 

24. Вкажіть характеристику 
людських потреб: 

А. обмеженість; 
Б. вичерпність; 
В. сталість; 
Г. безмежність; 
Д. постійність. 

25. Конвертованістю валюти є: А. встановлення ціни на золото у національній 
валюті; 
Б. вільний обмін паперових грошей на золото; 
В. спроможність вільного обміну національної 
валюти на інші іноземні валюти; 
Г. лібералізація зовнішньоекономічної діяльності; 
Д. немає правильної відповіді. 

26. Яка із потреб не належить до 
матеріальних? 

А. автомобіль; 
Б. відвідання концерту у філармонії; 
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В. житло; 
Г. потреби фірми у автотранспорті; 
Д. телевізор. 

27. Потреби в освіті, підвищенні 
кваліфікації та професійної 
майстерності, в художній 
творчості, розвитку науки і 
мистецтва – це: 

А. матеріальні потреби; 
Б. соціальні потреби; 
В. духовні потреби; 
Г. усі відповіді правильні; 
Д. немає правильної відповіді. 

28. Документи, що засвідчують 
право володіння і визначають 
відносини між власником і 
стороною, котра випустила 
цей документ: 

А. кредити; 
Б. депозити; 
В. ф’ючерси; 
Г. цінні папери; 
Д. статути. 

29. Потреби людини, пов’язані з її 
життям у суспільстві, 
розвитком її особистості й 
реалізацією її здібностей – це: 

А. матеріальні потреби; 
Б. соціальні потреби; 
В. духовні потреби; 
Г. усі відповіді правильні; 
Д. немає правильної відповіді. 

30. Економічні блага, що 
приймають уречевлену форму: 

А. акції; 
Б. капітал; 
В. вартість; 
Г. послуги; 
Д. товари. 

31. Доходи від власності та 
підприємницької діяльності є 
складовою? 

А. податкових надходжень бюджету 
Б. неподаткових надходжень бюджету 
В. доходів від операцій з капіталом 
Г. трансфертів 
Д. правильна відповідь відсутня 

32. Чистий прибуток 
підприємства може бути 
спрямований на? 

А. сповнення резервного капіталу підприємства 
Б. поповнення статутного капіталу 
В. покриття збитків, отриманих в минулих періодах 
Г. виплату дивідендів 
Д. всі відповіді правильні 

33. Фінансове прогнозування 
передбачає застосування 
методу? 

А. асоціації  
Б. аналогії 
В. побудови економічних моделей 
Г. кореляційно-регресивного аналізу 
Д. всі відповіді правильні 

34. За терміном погашення 
розрізняють? 

А. короткострокові, середньострокові, довгострокові 
позики 
Б. зовнішні та внутрішні позики 
В. державні й місцеві позики 
Г. забезпечені та незабезпечені позики 
Д. правильна відповідь відсутня 

35. Податок – це? А. розрахунок платника з державою за використання 
її ресурсів 
Б. це обов’язковий, безумовний та регулярний 
грошовий платіж нецільового та безеквівалентного 
характеру фізичних та юридичних осіб до 
відповідного бюджету для задоволення потреб 
держави 
В. обов’язковий платіж позабюджетних фондів, що 
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не відображає регулярних надходжень і має 
незначний обсяг 
Г. добровільний платіж фізичних осіб до місцевих 
бюджетів 
Д. правильна відповідь відсутня 

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

А. фінансовим забезпеченням 
Б. фінансовим регулюванням 
В. фінансовим правом 
Г. всі відповіді правильні 
Д. правильна відповідь відсутня 

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

А. кредитування 
Б. лімітування 
В. санкція 
Г. субсидія 
Д. пролонгація 

38. Перевищення доходів 
бюджету над його видатками 
(з урахуванням різниці між 
наданням кредитів з бюджету 
та поверненням кредитів до 
бюджету) – це? 

А. бюджетний дефіцит 
Б. бюджетний профіцит 
В. бюджетне асигнування 
Г. бюджетна резолюція 
Д. бюджетна рівновага 

39. Фінансові відносини окремої 
країни характеризуються? 

А. світовою фінансовою системою 
Б. міжнародною фінансовою системою 
В. регіональною фінансовою системою 
Г. національною фінансовою системою 
Д. всі відповіді правильні 

40. Бюджетний устрій 
федеративної держави є 
характерним для? 

А. Сполучених Штатів Америки 
Б. Федеративної Республіки Німеччини 
В. Російської Федерації 
Г. Об'єднаних Арабських Еміратів 
Д. всі відповіді правильні 

41. До постійних витрат належать: А. основна заробітна плата основних робітників; 
Б. витрати на сировину та матеріали; 
В. витрати на напівфабрикати та комплектуючі; 
Г. загальногосподарські витрати. 
Д. додаткова заробітна плата основних робітників. 

42. Грошовий вираз вартості 
виготовленої продукції – це: 

А. ціна; 
Б. виробнича собівартість; 
В. витрати виробництва продукції; 
Г. повна собівартість; 
Д. собівартість реалізованої продукції. 

43. Ціни, які формуються за 
принципом вільного 
ціноутворення за умови їх 
певного державного 
регулювання на окремі види 
продукції (роботи, послуги): 

А. фіксовані ціни; 
Б. регульовані ціни; 
В. вільні ціни; 
Г. контрактні ціни; 
Д. ринкові ціни. 

44. Процес забезпечення 
підприємства необхідними 
ресурсами, вихід підприємства 
на ринки чинників 
виробництва як споживача – 

А. підприємництво; 
Б. вивчення ринку засобів виробництва; 
В. закупівля; 
Г. маркетинг; 
Д. управління. 
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це:  
45. Мінімальна заробітна плата – 

це: 
А. законодавчо встановлений розмір заробітної 
плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче 
якого не може сплачуватись сума заробітної плати 
за виконану робітником місячну (годинну) норму 
роботи; 
Б. грошова винагорода, яка виплачується робітнику 
за виконану роботу за контрактом з наймачем; 
В. грошова винагорода, яка залежить від результатів 
праці робітника та визначається згідно з тарифними 
ставками, відрядними розцінками, посадовими 
окладами (за штатним розкладом); 
Г. грошова винагорода за відпрацьований час 
незалежно від результатів праці; 
Д. грошова винагорода яка виплачується на початку 
роботи працівника. 

46. Під матеріально-технічною 
базою підприємства 
розуміють: 

А. сукупність усіх матеріально-технічних засобів, 
що забезпечують виробничу діяльність; 
Б. засоби виробництва і трудові ресурси; 
В. частку високоефективних систем машин; 
Г. частку машин на основі електрифікації; 
Д. немає правильної відповіді. 

47. Державна реєстрація 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців 
проводиться: 

А. Антимонопольним комітетом України; 
Б. Податковою державною службою; 
В. Пенсійним фондом; 
Г. Фондом державного майна; 
Д. виконавчим комітетом міської ради. 

48. Виробничим підприємством є: А. банківська установа; 
Б. хлібозавод; 
В. страхова компанія; 
Г. магазин; 
Д. всі відповіді правильні. 

49. До складу основних засобів не 
належать: 

А. транспортні засоби; 
Б. виробничі запаси; 
В. будівлі, споруди; 
Г. електронно-обчислювальні машини; 
Д. обладнання. 

50. Винагорода за виконану 
роботу відповідно до 
встановлених норм праці 
(норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадових 
обов’язків) – це: 

А. основна заробітна плата; 
Б. додаткова заробітна плата; 
В. заохочувальні виплати; 
Г. премія; 
Д. компенсаційні виплати. 

 
Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 

 
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за нормативним 
терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» за спеціальністю “Міжнародна економіка” проводиться у 
письмовій формі у вигляді тестування. 
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Екзаменаційна картка складається з 50-ти тестових завдань по 
питанням з дисциплін «Економічний аналіз», «Основи економіки», 
«Фінанси», «Економіка підприємства», винесеним в програму. Кожне 
питання оцінюється в 2 бали.  Максимально можлива кількість набраних 
балів – 100 балів. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 
Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за нормативним терміном навчання на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за 
спеціальністю “Міжнародна економіка” можуть бути вступники, які набрали 
не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях. 
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