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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 

Г. відносною величиною виконання плану 

Д. структурною величиною 

3. Основними завданнями А. комплексна оцінка діяльності підприємства і його 
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аналізу господарської 

діяльності виступають? 

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 

організації аналітичної роботи 

відбувається? 

А. збір, перевірка достовірності та повноти 

інформації 

Б. планування аналітичної роботи, складання плану, 

програми та графіку проведення аналізу 



6 

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 

господарювання формується і 

реалізується у межах: 

А. Закону України «Про оплату праці»; 

Б. Закону України «Про відпустки»; 

В. Закону України «Про трудові спори (конфлікти)»; 

Г. Господарського кодексу; 

Д. Закону України «Про соціальний діалог». 

18. Який з наведених нижче А. несприятливі погодні умови; 
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факторів найімовірніше 

призведе до збільшення 

пропозиції яблук? 

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; 

В. житло; 

Г. потреби фірми у автотранспорті; 

Д. телевізор. 
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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 

не відображає регулярних надходжень і має 

незначний обсяг 

Г. добровільний платіж фізичних осіб до місцевих 
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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 – 

це:  

А. підприємництво; 

Б. вивчення ринку засобів виробництва; 

В. закупівля; 

Г. маркетинг; 

Д. управління. 

45. Мінімальна заробітна плата – 

це: 

А. законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче 
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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 скороченим 

терміном навчання на базі початкового рівня вищої освіти (молодший 

спеціаліст, молодший бакалавр) за спеціальністю “Міжнародні економічні 

відносини” проводиться у письмовій формі у вигляді тестування. 

Екзаменаційна картка складається з 50-ти тестових завдань по 

питанням з дисциплін «Економічний аналіз», «Основи економіки», 
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«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 скороченим терміном навчання на 

базі початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр) за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” можуть бути 

вступники, які набрали не менше 124 балів по фахових вступних 

випробуваннях. 

 

Рекомендована літератури 
 

1. Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. 

Кредит : Навч.-метод. Посібник – В 2-х ч., Ч.2. – Ж.: ЖІТІ, 2002. – 200с. 

2. Бачинський В.І., Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. 

Бухгалтерський облік (загальна теорія)/:навч. посіб.–Львів : Магнолія, 2010. – 

319 с. 

3. Березін О.В. Економіка підприємства : / Навч. посіб. / О.В. Березін, 

Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К. : Знання, 2011. – 390 с. 

4. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку : навч. 

посіб.; за ред. В.С. Білоуська .– вид. 6-те, доповн. – [К]. : Алерта,2010 . – 402 

с. 

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: [Навчальний посібник] / 

І.М. Бойчик. –  К. : Атака, 2010. – 480 с. 

6. Бондар Н.М. Економіка підприємства : Навч. посібник / Н.М. Бондар. – 

К.: Видавництво А.С.К., 2011. – 400с. 

7. Верхов А.Г. Економічна теорія : Навч.-метод. посібник / А.Г. Верхов, 

О.Й. Юрківський. − Ж, : ЖДТУ, 2010. − 100 с. 

8. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник / 

О.О. Гетьман. – 2-ге видання. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2010. – 

488 с. 

9. Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста: Навчальний посібник / 

С.М. Гончаров. – К : Центр учбової літератури, 2009. – 268 с.  

10. Горбонос Ф.В. Економіка підприємств : Підручник  / Ф.В. Горбонос, 

Г.В. Черево. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 463 с. 

11. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436–IV 

12. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник / 

В.І. Гринчуцький. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 302 с.  

13. Дерев'янко С.І., Олійник С.О., Кузик Н.П., Ганяйло А.М. Основи 

аудиту : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с. 

14. Економіка підприємства : Навч. посіб. для ВНЗ  : За ред. Т.О. Примак. 

– [5-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН]. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2012. – 219 с. 

15. Економіка підприємства : Навчальний посібник; За ред. А.В. Шегди / – 
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К. : Знання–Пресс, 2012. – 431с. 

16. Економічна теорія: політекономія : Підручник : За ред. 

В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стереотипне. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.  

17. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: [Підручник]. 

/ П.Я.Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН/ – К. : ИНФРА, 

2012. – 630 с. 

18. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Підручник/ 

Є.В. Мних. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 514с. 

19. Мочерний С.В. Економічна теорія : Навчальний посібник / 

С.В. Мочерний.  − 3-тє вид., доп. і перероб. − К. : Академія, 2005. − 640 с. 

20. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів: / За ред. 

д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге 

вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2007. – 704 с. 

21. Орехівський Г.А. Політекономія : Навчальний посібник / 

Г.А. Орехівський. − 2-ге вид. − К. : Каравела, 2010. − 440 с. 

22. Податковий кодекс України від 01.01.2011 р.  № 2755-VI 

23. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. 

– К. : ЦУЛ, 2007. – 488с. 

24. Романенко О.Р. Фінанси : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : 

ЦНЛ, 2004. – 312с. 

25. Солонінко К.С. Економічна теорія : Навчальний посібник / 

К.С. Солонінко, Л.Ю. Возна, Т.Т. Горобчук, Ю.В. Ущаповський. – Ж. : 

ЖДТУ, 2003. – 406 с. 

26. Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник / Л.І. Шваб. – К. : 

Каравела, 2011. – 416 с. 
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Перелік питань 

1. Термін “аналіз” походить від грецького слова “analisis”, що 

в перекладі означає? 
2. Аналіз виступає у діалектичній суперечливій єдності з 

методом? 
3. Визначення відповідності стану економічної системи її 

цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям 
– це? 

4. Оціночна функція аналізу господарської діяльності – це? 
5. Діагностична функція аналізу господарської діяльності – 

це? 
6. Пошукова функція аналізу господарської діяльності – це: 

7. Виявлення невикористаних резервів і потенційних 
можливостей зміни та розвитку економічної системи, обґрунтування 

механізмів їх мобілізації – це? 
8. Встановлення причинно-наслідкових змін економічної 

системи у кількісному та якісному вимірюванні впливу факторів на 
цю зміну та розвиток – це? 

9. Під предметом аналізу господарської діяльності розуміють?  
10. До об’єктів аналізу господарської діяльності належать? 
11. 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? 

12. Основними функціями аналізу господарської діяльності є? 
13. Основними завданнями аналізу господарської діяльності 

виступають? 

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

15. Мультиплікативна модель детермінованого факторного 
аналізу це: 

16. Індукція це? 
17. Причини зростання ролі аналізу господарської діяльності в 

управлінні? 
18. Який метод дослідження покладений в основу аналізу 

господарської діяльності? 
19. Перехід від аналізу факторів до теоретичного синтезу 

здійснюється за допомогою таких методів пізнання? 

20. Предмет аналізу господарської діяльності розкривається 
через його? 

21. Сукупним об’єктом аналізу господарської діяльності є 

вивчення? 
22. Принцип комплексності аналізу господарської діяльності 

передбачає? 
23. Сукупним об’єктом аналізу господарської діяльності є? 
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24. 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? 

25. Принцип цільового спрямування аналізу господарської 
діяльності передбачає? 

26. Принцип системності аналізу господарської діяльності 
передбачає? 

27. Принцип ефективності аналізу господарської діяльності 
передбачає? 

28. Принцип науковості аналізу господарської діяльності 
передбачає? 

29. Принцип аналізу господарської діяльності, який 
передбачає необхідність систематичного проведення аналітичних 

досліджень на базі високої їх організації та планування аналітичної 
роботи це? 

30. Принцип періодичності передбачає? 
31. Дотримання принципу зрозумілості та адекватності 

тлумачення передбачає? 
32. Активний вплив на хід діяльності й результати, своєчасне 

виявлення недоліків та інформування про це керівництва 
підприємства передбачається принципом? 

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

34. За часом дослідження аналіз господарської діяльності 
поділяється на? 

35. На підготовчому етапі організації аналітичної роботи 
відбувається? 

36. Визначення резервів підвищення ефективності діяльності 
відбувається на? 

37. На підготовчому етапі організації аналітичної роботи 
відбувається? 

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

39. До особливостей програмного забезпечення аналізу 

господарської діяльності належить? 
40. Визначення суб’єктів аналізу, вибір організаційної форми 

та розподіл обов’язків між окремими виконавцями належить до 
етапу? 

41. Основний етап аналітичної роботи на підприємстві 
передбачає? 

42. Система раціональних, скоординованих дій в процесі 
вивчення об’єкта спостереження відповідно до вивчених завдань – 
це? 
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43. За видами аналізу техніко-економічний, соціально-

економічний, економіко-статистичний, економіко-екологічний, 

маркетинговий аналіз відносять до аналізу за? 
44. Калорійність вугілля, вологість торфу, врожайність культур 

– це приклади? 
45. Прикладами якісних показників є? 
46. За джерелами складання звітність підприємства 

класифікується на? 
47. Нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні 

завдання належить до? 
48. Технологія виробництва цукерок “Пташине молоко” 

належить до джерел даних? 
49. Результати економічного аналізу, в безтекстовій формі, 

оформлюються у вигляді? 
50. На якому етапі аналітичного дослідження перевіряють 

достовірність вхідної інформації? 
51. Достовірність інформації для економічного аналізу 

підтверджується? 
52. Оперативний аналіз здійснюється? 

53. За просторовою ознакою виділяють? 
54. За методикою дослідження об’єктів аналіз може бути? 
55. За методикою дослідження виділяють такі види аналізу? 
56. Комплексний, локальний і тематичний аналіз належить до 

класифікаційної групи, що виділяється? 
57. За повнотою охоплення об’єктів аналіз може бути? 

58. Економічно-екологічний аналіз належить до 
класифікаційної групи, що виділяється? 

59. За суб’єктами (користувачами) аналізу можна виділити? 
60. За часом дослідження можна виділити? 
61. Які види аналізу господарської діяльності виділяють 

залежно від часу проведення? 

62. Спосіб встановлення характеру порушень нормального 
ходу економічних процесів на підставі типових ознак, характерних 
тільки для даного порушення це? 

63. За насиченістю економічна інформація поділяється на? 
64. Проведення розрахунків під час аналітичного процесу 

відноситься до? 

65. Підготовчий етап в економічному аналізі передбачає? 
66. Всі джерела даних, що залучаються для проведення 

економічного аналізу, можна поділити на такі групи? 
67. Сукупність прийомів, способів, засобів, що застосовуються 

у процесі проведення економічного аналізу в раніше визначеній 
послідовності для досягнення поставленої мети, є? 

68. 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? 
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69. Характеризують кількісні розміри явища в одиницях ваги, 

обсягу, довжини, площі, вартості, не враховуючи розмір інших явищ? 

70. За способом графічного зображення графіки бувають? 
71. Особливістю методу аналізу господарської діяльності є? 
72. До загальнонаукових методів пізнання належить? 
73. Методичні прийоми аналізу господарської діяльності, в 

основу яких покладено суворі формалізовані аналітичні залежності є? 

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

75. Для визначення внутрішньої будови явища 
використовується? 

76. Вид порівняльного аналізу, при якому порівняння 

проводяться за одним або декількома показниками одного об’єкта 
або декількох об’єктів за одним показником, називається? 

77. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться 
для? 

78. Для оцінки ступеня обґрунтованості планового завдання 
необхідно порівняти? 

79. Які аналітичні завдання вирішують при зіставленні у 
процесі порівняння фактичних показників діяльності підприємства з 
їх плановими значеннями? 

80. Яке порівняння показників дає можливість визначити 
ступінь виконання плану (прогнозу) за період часу, що досліджується 
(день, декаду, місяць, квартал, рік? 

81. До виду порівняльного аналізу, який використовується для 
визначення абсолютних та відносних відхилень фактичного рівня 

досліджуваних показників від базового відносять? 
82. Результатами застосування методичного прийому 

порівняння є? 
83. До колективних евристичних прийомів економічного 

аналізу належить? 
84. Економічний аналіз діяльності підприємства – це: 
85. Який коефіцієнт показує, на скільки пунктів зміниться 

значення одного параметра, якщо значення еластичного до нього 
центра зміниться на один пункт? 

86. Умовою застосування методичного прийому порівняння в 

економічному аналізі є? 
87. 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? 

88. Співвідношення частин цілого між собою характеризують? 
89. Відносна величина координації відображає? 

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

91. Відношення планового рівня звітного періоду до базового 
рівня характеризує відносну величину? 
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92. Показник рентабельності продукції є відносною 

величиною? 

93. Показник рентабельності реалізації є відносною 
величиною? 

94. Норма витрачання сировини на одиницю продукції є? 
95. Частка робітників у загальній чисельності працівників 

підприємства це? 

96. Співвідношення активної та пасивної частин основних 
засобів підприємства?  

97. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)? 
98. До абсолютних показників належать? 
99. Середні величини в економічному аналізі характеризують? 
100. Якщо показники змінюються в часі або задані дискретно, у 

формі величини, що характеризує явище на певні моменти, дати 
використовується формула? 

101. Для визначення тенденцій розвитку економічних явищ та 
процесів застосовують? 

102. Показник, що розраховується як різниця між двома 
рівнями динамічного ряду, називається? 

103. Для визначення темпів змін досліджуваного явища за 
кожний окремий період порівняно з попереднім обчислюють? 

104. 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? 

105. Яке групування призначене для виявлення взаємозв’язку, 

взаємозумовленості та взаємодії між досліджуваними явищами? 
106. Групування – це прийом аналізу, який полягає у? 

107. За складністю побудови розрізняють два типи групувань? 
108. Залежно від завдань виділяють такі види групувань? 
109. Групування, які дозволяють вивчати внутрішню будову 

показників, називають? 

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

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

112. Якщо потрібно вивчити співвідношення двох груп 

взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні 
бути однаковими, застосовують? 

113. Під факторним аналізом розуміють? 
114. Прийом балансового узагальнення в аналізі господарської 

діяльності передбачає? 
115. Якщо зв’язок факторів з результативним показником має 

функціональний характер, то це? 
116. Якщо зв’язок факторів з результативним показником має 

ймовірнісний, кореляційний характер, то це? 
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117. Факторним аналізом, що вивчає причини приросту 

результативних показників за минулі періоди, є? 

118. Факторним аналізом, що використовується для 
дослідження факторів тільки одного рівня підпорядкування без їх 
деталізації на складові частини, є? 

119. Дослідити зв'язок між рентабельністю роботи підприємства 
та середнім рівнем освіти керівництва можна за допомогою? 

120. Факторний аналіз, який досліджує поведінку факторів і 
результатів показників у перспективі – це? 

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

122. Факторами, що не підлягають кількісній оцінці, є? 
123. Факторами, які виражають кількісну визначеність явищ, 

є? 
124. Екстенсивні фактори – це? 

125. За характером залучення ресурсів фактори бувають? 
126. За рівнем впливу на результати діяльності фактори 

поділяються на? 
127. За властивостями об’єктів, що вивчаються фактори 

поділяються на? 
128. Кількісні, структурні та якісні фактори для потреб 

факторного аналізу виділяють за? 
129. Модель, що застосовується у факторному аналізі, якщо 

результативний показник є добутком декількох факторів?  
130. Модель, що застосовується у факторному аналізі, якщо 

результативний показник є сумою декількох факторів? 
131. Метод елiмiнування застосовується у випадку 

132. Якщо на аналізований показник впливали відразу кілька 
факторів, які можуть змінитися одночасно, використовується 
прийом: 

133. Які з нижче перерахованих факторів впливають на обсяги 

виробництва продукції? 
134. Спосіб детермінованого факторного аналізу, при якому не 

виникає залишку, що не розкладається? 
135. Для визначення впливу факторів у всіх типах 

детермінованих факторних моделей використовується спосіб? 
136. Для визначення впливу факторів другого порядку 

використовується спосіб? 
137. Якщо у вихідних даних мультиплікативних та змішаних 

моделей існують абсолютні відхилення за факторними показниками, 
то найбільш доцільно застосовувати спосіб? 

138. Під час використання способу ланцюгових підстановок 
застосовується така послідовність заміни факторів? 

139. Факторний аналіз передбачає використання прийому? 
140. Елімінування передбачає виключення впливу? 
141. Який спосіб використовується для розрахунку впливу 

факторів в усіх типах детермінованих факторних моделей? 
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142. Спосіб відносних різниць застосовується тільки для таких 

моделей? 

143. Який спосіб детермінованого факторного аналізу 
застосовується тільки для мультиплікативних моделей?  

144. Для перевірки правильності розрахунків при факторному 
аналізі застосовується? 

145. Усунення впливу всіх факторів, крім одного передбачає 

прийом? 
146. З латинської – “reservere” (резерв) означає? 
147. За якою класифікаційною ознакою виділяють резерви 

поточні та перспективні за? 
148. За характером впливу на результати виробництва 

виділяють резерви? 

149. Величина резервів у кількісному вираженні може бути 
визначена як різниця між? 

150. Резерви, пов’язані з використанням у виробництві 
додаткових ресурсів – це? 

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

152. Для визначення резервів у тих випадках, коли відома 
величина додаткового залучення або величина безумовних витрат 
ресурсів застосовується спосіб? 

153. Резерви, що можуть бути виявлені лише на рівні галузі – 
це?  

154. За ознакою часу резерви поділяються на? 

155. Вибір способу вимірювання резервів залежить від? 
156. Які з нижче перерахованих факторів прямо пропорційно 

впливають на розмір виручки, отриманої від реалізації продукції? 
157. Тенденція щодо збільшення трудомісткості продукції є? 
158. Показники продуктивності праці визначають у? 
159. Тенденція збільшення фондовіддачі є? 

160. Валовий прибуток – це? 
161. Різниця між чистим доходом та собівартістю продукції?  
162. За допомогою вертикального аналізу фінансових 

результатів визначається? 
163. За допомогою горизонтального аналізу фінансових 

результатів визначається? 

164. Динаміку показника валового прибутку підприємства 
можна вивчити за допомогою? 

165. Назвати фактори, які прямо впливають на суму валового 
прибутку окремих видів продукції? 

166. Зміни в структурі фінансових результатів вивчаються за 
допомогою наступного методичного прийому? 

167. Назвати фактори, які безпосередньо впливають на зміну 
рівня валового прибутку? 

168. Назвати фактори, які негативно впливають на показник 
рентабельності продукції? 
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169. Зниження рівня валового прибутку призведе до? 

170. Як визначається тривалість одного обороту оборотних 

активів? 
171. Який показник характеризує відношення усіх поточних 

активів до поточних зобов’язань? 
172. Коефіцієнт покриття визначається відношенням?  
173. Період погашення кредиторської заборгованості 

визначається як відношення? 
174. Фондовіддача основних засобів визначається як 

відношення? 
175. Фондомісткість основних засобів визначається як 

відношення? 
176. Фондоозброєність визначається як відношення? 

177. Відношення чисельності працюючих до вартості основних 
засобів – це показник? 

178. Відношення чистого доходу до вартості основних засобів 
це показник? 

179. Відношення вартості основних засобів до чистого доходу 
це показник? 

180. Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається як 
відношення? 

181. Відношення обсягу чистого доходу до вартості оборотних 
активів – це показник? 

182. Рентабельність продукції визначається як відношення? 
183. Відношення валового прибутку до собівартості продукції – 

це показник? 
184. Рентабельність реалізації (продажу) визначається як 

відношення? 
185. Відношення валового прибутку до суми чистого доходу – 

це показник? 
186. Рентабельність капіталу (активів) визначається як 

відношення? 
187. Вартості активів підприємства до суми фінансового 

результату до оподаткування – це показник? 
188. Відношення суми фінансового результату до 

оподаткування до середньорічної вартості основних і оборотних 
засобів –  це? 

189. Отримання підприємством виручки від реалізації 
продукції означає отримання валового прибутку? 

190. Відношення вартості валової продукції до чисельності 
працюючих – це показник? 

191. Продуктивність праці розраховується як відношення? 
192. Відношення чистого доходу до чисельності працюючих це 

показник? 
193. Чистий дохід – це? 
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194. Виручка від реалізації продукції за мінусом податку на 

додану вартість, акцизного податку та інших вирахувань з доходу – 

це? 
195. Синтез як загальнонауковий метод передбачає? 
196. Показниками ефективності використання основних 

засобів підприємства є? 
197. Фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність - це 

показники? 
198. Показниками ефективності використання оборотних 

активів підприємства є: 
199. Коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту це 

показники? 
200. До загальнонаукових методів пізнання відносяться? 

201. Бажання володіти певними благами, відчуття нестачі, 
якщо бажання залишається незадоволеним – це: 

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

203. Економічні блага, що приймають уречевлену форму: 
204. Економічні блага, що, як правило, не мають уречевленої 

форми: 
205. Люди, які вміють віднаходити нові шляхи, нові можливості 

вироблення благ, запровадження нових ідей, процесів або технологій: 
206. Потреби людини, пов’язані з її життям у суспільстві, 

розвитком її особистості й реалізацією її здібностей – це: 
207. Потреби в освіті, підвищенні кваліфікації та професійної 

майстерності, в художній творчості, розвитку науки і мистецтва – це: 
208. Макроекономіка є частиною економічної теорії, що вивчає: 

209. Які потреби лежать в основі піраміди Маслоу? 
210. Яка із потреб не належить до матеріальних? 
211. Випуск грошей в обіг, що здійснює держава в особі 

Національного банку: 

212. Економічне суперництво виробників та споживачів за 
кращі умови реалізації власних інтересів: 

213. Гроші, що зберігаються на банківських рахунках, 
називаються: 

214. Сім’ї або людей, які мають у власності ресурси та 
спрямовують отримані від їхнього використання гроші на 

задоволення власних потреб, називають: 
215. Ринок, на якому продаються продовольчі товари, одяг і 

предмети домашнього вжитку, називається: 
216. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його: 
217. Самостійна, ініціативна, систематична, ризикована 

діяльність підприємця, спрямована на створення найбільш 

сприятливих умов господарської діяльності: 
218. Підприємство, капітал якого утворюється шляхом 

об’єднання коштів багатьох учасників через випуск акцій: 



22 

219. Боротьба між учасниками ринкових відносин за 

отримання максимального ефекту, за вигідну угоду: 

220. Ринок, на якому існує тільки один продавець товару, що не 
має близьких замінників: 

221. Цінний папір, який уможливлює привласнення 
фінансового результату діяльності підприємства та надає формальну 
можливість управління підприємством: 

222. Спеціальні установи, що обслуговують рух грошей: 
223. Документи, що засвідчують право володіння і визначають 

відносини між власником і стороною, котра випустила цей документ: 
224. Одержання позички на певний термін за умов повернення 

і платності: 
225. Ринок, що дає людям змогу обміняти свої професійні 

навички та робочий час на заробітну плату й інші вигоди: 
226. Дохід від акцій – це: 

227. Розмір грошової винагороди, сплачуваної робітникові за 
використання його вмінь і навичок впродовж певного часу: 

228. Ціна однієї грошової одиниці, виражена в грошовій 
одиниці іншої країни: 

229. Укажіть правильний метод обчислення прибутку 
підприємця: 

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

231. Мікроекономіка  вивчає: 
232. Об’єктом купівлі-продажу на ринку праці є: 

233. Заробітна плата – це: 
234. Що таке пропозиція? 

235. Підприємство вважається створеним і набуває прав 
юридичної особи з моменту: 

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

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

238. Політика оплати праці на підприємствах, в організаціях та 
інших суб’єктах господарювання формується і реалізується у межах: 

239. Нарахування заробітної плати залежно від фактично 

відпрацьованого часу з урахуванням рівня кваліфікації притаманне: 
240. Мінімальна заробітна плата – це: 

241. Вкажіть характеристику людських потреб: 
242. У чому полягає сутність роздержавлення? 
243. Конвертованістю валюти є: 
244. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва? 

245. У чому полягає основна специфіка аграрних відносин? 
246. Диференціація доходів – це: 
247. Система соціальних гарантій – це: 
248. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним? 
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249. Що належить до глобальних економічних проблем? 

250. Яка з перелічених екологічних проблем є локальною 

(місцевою)? 
251. Укажіть характеристику людських потреб:  
252. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, 

частково урядом, то економіка: 
253. Яка з перелічених характеристик не відноситься до 

ринкової економіки? 
254. Чиїм інтересам відповідає максимізація прибутку? 
255. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то 

узагальнено такий аналіз є: 
256. Яка з названих ЕС характеризується найбільшою свободою 

вибору в економічній діяльності? 

257. Категорія “споживчий кошик” є більш близькою до: 
258. У чому полягає головна економічна доцільність грошей? 

259. Який перелік потреб є повнішим? 
260. Потреби людини в їжі, одязі, житлі – це: 
261. Відносини між людьми, що виявляються через обмін, 

організований за законами товарного виробництва та обігу: 

262. Командна економіка передбачає: 
263. Самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює 

виробничу та комерційну діяльність з метою отримання прибутку: 
264. Період часу, впродовж якого економіка у своєму розвитку 

проходить такі фази: спад, депресія, пожвавлення, піднесення: 
265. Характеристиками економічного блага є: 

266. До функцій держави як економічного суб’єкта не входить: 
267. Що відсутнє в командній економіці? 

268. Сума грошей, що нарахована і одержана працівником за 
виконану ним роботу, називається: 

269. Чим обмежується нижня межа заробітної плати в Україні? 
270. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою? 

271. Виберіть з переліку цінні папери? 
272. Що є однією з економічних функцій держави? 
273. Що є головною метою державного регулювання ринкової 

економіки? 
274. Що характеризує номінальну заробітну плату? 
275. До цінних паперів відносяться: 

276. До функцій грошей належать: 
277. Враховуючи той факт, що національною валютою України 

є гривня, то депозитний вклад у вітчизняному банку може бути:  
278. Підвищення цін фахівці називають: 
279. Модель макроекономічної рівноваги виражається через 

рівність? 

280. Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі 
вивчається в курсі? 

281. Централізований фонд грошових ресурсів, що знаходяться 
в розпорядженні держави – це? 
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282. Коли проблеми вирішуються частково ринком, частково 

урядом, то економіка? 

283. Кредит, що надається під заставу нерухомості, 
називається? 

284. Праця – це? 
285. В який фонд справляються загальнодержавні податки? 
286. Яка з перерахованих статей не належить до доходів 

державного бюджету? 
287. Валютний курс – це? 
288. Зайнятими вважаються: 
289. Позичковий капітал, що видається на певний термін на 

умовах платності і повернення – це? 
290. Які потреби становлять основу “піраміди А. Маслоу”? 

291. Умовами надання кредиту є: 
292. До природних ресурсів виробництва не належать: 

293. Метою діяльності конкурентної фірми в умовах ринку є: 
294. Економічний прибуток – це: 
295. ВВП – це: 
296. Платність, строковість і повернення – це ознаки: 

297. Заходи держави, спрямовані на підвищення добробуту 
населення, – це: 

298. Інфляція – це: 
299. Національний банк виконує такі функції, як: 
300. Грошова одиниця країни це: 
301. Визначте, що не є засобами праці:  

302. Укажіть, у чому полягає сутність роздержавлення:  
303. Укажіть, які дійові особи ринкової економіки представлено 

в моделі кругообігу економічної діяльності:  
304. Як зміниться рівень безробіття, коли лікар, який працює в 

районній лікарні, вийде на пенсію. Інші умови залишилися 
незмінними.  

305. Яка з перелічених економічних цілей має точний 
кількісний вимір: 

306. Що в економічній науці не належить до виробничих 
ресурсів? 

307. Що належить до факторів виробництва 
308. Виробництво - це: 

309. Якою є економічна система сучасної України: 
310. Джерелом екстенсивного шляху розвитку економічної 

системи є: 
311. Що належить до факторів екстенсивного розвитку? 
312. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає: 
313. Яке визначення сутності попиту правильне? Попит – це: 

314. Що не належить до основних рис соціально-орієнтованої 
ринкової економіки? 

315. Що характеризує ринковий попит? 
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316. Що найбільш повно характеризує сутність товарної 

пропозиції? 

317. Що характеризує моральне зношування основного 
капіталу? 

318. Що належить до основного капіталу? 
319. Що належить до оборотного капіталу? 
320. Ринкова економіка є: 

321. Проблеми ефективного використання обмежених ресурсів 
на рівні окремих суб'єктів економіки вивчається в курсі? 

322. Відмінною особливістю командно-адміністративної 
економіки є? 

323. Товар – це? 
324. Потреба – це? 

325. Відмінною особливістю ринкової економіки є? 
326. Мито – це? 

327. Яку функцію виконують гроші при видачі заробітної 
плати? 

328. Причинами циклічності не є? 
329. Що являє собою сальдо зовнішньої торгівлі? 

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

331. Держава встановлює рівень заробітної плати? 
332. Зовнішній державний борг – це? 
333. Вкажіть структуру державного бюджету? 
334. Форми міжнародних економічних відносин? 

335. Депресія як фаза циклу характеризується? 
336. Що з перерахованого не належить до факторів 

виробництва? 
337. Якщо товар вперше продається і вивозиться з країни, то 

для даної країни це? 
338. Державний бюджет? 

339. Екстенсивний фактор економічного зростання – це? 
340. Сукупна пропозиція – це? 
341. Що з нижченаведеного не належить до інструментів 

макроекономіки? 
342. Макроекономічний показник –  це? 
343. Для покупки квартири ви берете кредит в комерційному 

банку. Яку функцію виконують в даному випадку гроші? 
344. Профіцит державного бюджету - це таке явище в 

економіці, яке свідчить про те, що: 
345. Які з названих функцій виконує комерційний банк? 
346. У якому з визначень найточніше відображено сутність 

категорії „економічне зростання виробництва”: 

347. Найефективнішою фазою економічного циклу з точки зору 
результативності виробництва є: 

348. Які з економічних суб’єктів регулюють питання зайнятості 
населення? 
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349. Яку скорочену назву має форма міжнародного об’єднання 

капіталів за умов відкриття головною компанією своїх відділень у 

різних країнах з подальшою координацією їхньої діяльності: 
350. Що з нижче перерахованого не є завданням державного 

регулювання зайнятості? 
351. Дивіденди – це? 
352. Відсоток – це дохід на фактор? 

353. Рента – це дохід на фактор? 
354. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це 

аналіз? 
355. Відповідальність за прийняті рішення в бізнесі лягає на? 
356. Робочий час – це? 
357. Які форми власності визнаються законодавством України? 

358. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки? 
359. У поняття трудові ресурси включаються? 

360. Ціна на одяг ймовірно зросте в результаті? 
361. Ринковою рівновагою називається така ситуація на ринку 

певного товару, коли: 
362. У яких формах може виступати кредит: 

363. Вибрати перелік об’єктів податку  
364. Магазин пропонує купити товар, який можна оплачувати 

протягом року. Цей кредит є? 
365. Якщо видатки державного бюджету перевищують його 

доходи, то виникає: 
366. Банкрутство — це: 

367. Для ринкової економіки не властиво: 
368. Для командної економіки не властиво: 

369. Емісія грошей: 
370. До функцій грошей не відноситься: 
371. Яка функція виконується грошима в міжнародних 

економічних відносинах: 

372. За яким критерієм не існує класифікації підприємств: 
373. Оптова (гуртова) торгівля – це: 
374. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: 
375. Вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг 

без зобов'язання їхнього зворотного повернення – це: 
376. Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, 

отриманих в результаті особливого соціального стану? 
377. Метою виробника є:  

378. Суб’єктами змішаної економіки є:  
379. До інвестицій не відноситься:  
380. Основними аспектами власності є: 
381. Товарами-субститутами (замінниками) є: 

382. Чистий монополіст 
383. Загальний дохід виробника – це: 
384. За темпами зростання цін інфляція поділяється на: 
385. До кредитно-фінансових установ не належить: 
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386. Якщо надходження перевищують видатки бюджету, то 

його стан є: 

387. Якщо видатки перевищують надходження в бюджет, то 
його стан є: 

388. Приватизація – це: 
389. Якщо комерційний банк виконує обмежене коло операції, 

то це 

390. Пропозиція товару: 
391. До чинників, що не впливають на попит на товар, 

належить: 
392. Вказати, з яким поняттям безпосередньо пов’язана 

іпотека: 
393. Укажіть стадію циклу економічної активності, яка 

супроводжується зменшенням зайнятості населення: 
394. Що не належить до основних рис соціально-орієнтованої 

ринкової економіки? 
395. Найефективнішим засобом державної економічної 

політики монетаристи вважають: 
396. У місті побудували нову хлібопекарню, але технологія 

випікання хліба й організація виробництва залишилися незмінними. 
У цьому випадку збільшення обсягів виробництва хліба можна 
розглядати як приклад: 

397. Кінцевою метою монетарної політики є: 
398. До джерел формування надходжень до державного 

бюджету належать: 

399. Кількісні обмеження на ввезення або вивезення 
відповідних товарів, які запроваджуються на певний час, – це: 

400. Сутність підприємницької діяльності відображають 
поняття: 

401. Що в перекладі з грецької означає термін «економіка»? 
402. Згідно з Господарським кодексом України підприємством 

є: 
403. Модель економіки, що розвивається на основі приватної 

власності та товарно-грошових відносин і спирається на принципи 
свободи підприємництва та вибору: 

404. Головне завдання підприємства полягає у: 
405. Основним методом регулювання діяльності підприємств у 

адміністративно-командній економіці є: 
406. Виробничим підприємством є: 

407. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки: 
408. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю 

відповідають за борги товариства: 
409. Учасники товариства з додатковою відповідальністю 

відповідають за борги товариства: 
410. Учасники повного товариства відповідають за борги 

товариства: 
411. На основі яких принципів здійснюється підприємництво? 
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412. До установчих документів підприємства належить: 

413. Колективний договір укладається: 

414. В якій частині договору вказуються юридичні адреси 
сторін (партнерів)? 

415. Зібрання обов’язкових правил, що регулюють діяльність 
підприємства, взаємовідносини з іншими суб’єктами 
господарювання, цілі діяльності; органи управління та порядок їх 

формування; компетенція трудового колективу, порядок утворення 
майна; умови реорганізації – це: 

416. Як називається документ, що визначає механізм 
взаємовідносин між штатом працівників та власниками 
(адміністрацією)? 

417. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом 

його: 
418. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців проводиться: 
419. Статут суб’єкта господарювання повинен  містити  

відомості про його: 
420. Відповідно до Господарського кодексу України 

підприємства відносяться до великих, середніх, малих та мікро за: 
421. Як називається підприємство, що діє на основі 

комунальної власності територіальної громади? 
422. Критерієм, який використовується при віднесенні 

підприємства до виду «малого», є: 
423. Як називається підприємство, що діє на базі об’єднання 

майна різних форм власності? 
424. Як називається підприємство, що створюється одним 

засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує 
відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї)? 

425. Підприємство, що утворюється, як правило, двома або 
більше засновниками за їх спільним рішенням, діє на основі 

об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності 
засновників називається: 

426. 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: 

427. 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? 

428. З якою чисельністю працівників підприємства України 
відносяться до категорії великих? 

429. Оберіть елементи виробництва, які відносять до основних 
засобів підприємства: 
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430. Види зносу основних засобів: 

431. До основних функцій управління належать: 

432. Як називається функція управління, направлена на 
найбільш оптимальне сполучення ресурсів – матеріальних, 
енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних – у виробничому 
процесі? 

433. Процес забезпечення підприємства необхідними 

ресурсами, вихід підприємства на ринки чинників виробництва як 
споживача – це:  

434. До фонду основної заробітної плати входять: 
435. Винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 
посадових обов’язків) – це: 

436. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові 
успіхи та винахідливість і за особливі умови праці – це: 

437. 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: 

438. Відрядна оплата праці визначається:  
439. За рівнем кваліфікації персонал підприємства поділяється 

на: 
440. Працівників, що виконують спеціальні інженерно-технічні, 

економічні та інші роботи, зокрема: інженери, економісти, 
бухгалтери, інспектори, психологи тощо відносять до: 

441. Категорія персоналу, яка безпосередньо зайнята у процесі 
створення матеріальних цінностей, виконання робіт та надання 

послуг – це: 
442. 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: 
443. Внутрішніми джерелами набору персоналу є: 
444. Інструментом ринку робочої сили є: 
445. Інструментом ринку товарів і послуг є: 
446. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та 

оборотні залежно від: 

447. До складу основних засобів належать: 
448. До складу основних засобів не належать: 

449. Амортизація – це: 
450. Метод нарахування амортизації, за яким річна сума 

амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на 
строк корисного використання об’єкта основних засобів: 

451. Метод нарахування амортизації, за яким річна сума 
амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та 
кумулятивного коефіцієнта: 

452. Під матеріально-технічною базою підприємства розуміють: 
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453. Обігові кошти представляють собою: 

454. Які елементи не входять до складу оборотних активів 

підприємства? 
455. Фінансовий план – це: 
456. План обороту готівки на підприємстві – це: 
457. Конкретизація показників поточного плану з метою 

організації повсякденної планомірної і ритмічної роботи 

підприємства та його структурних підрозділів є основним завданням:  
458. Завданням фінансового плану є: 
459. Бізнес-план – це: 
460. Можливість невдачі та непередбачених витрат, що 

виникають при будь-яких видах діяльності, визначається як: 
461. Номенклатура продукції – це: 

462. Виробнича потужність – це: 
463. Документ, що підтверджує високий рівень якості продукції 

та її відповідність міжнародним вимогам: 
464. Мінімальна заробітна плата – це: 
465. Проста погодинна заробітна плата розраховується на 

підставі: 

466. Посадовий оклад – це: 
467. До основної заробітної плати належать: 
468. За способом включення елементів затрат в собівартість 

затрати поділяються на: 
469. У складі матеріальних витрат відображаються: 
470. За характером зв’язку з процесом виготовлення продукції 

витрати поділяються на: 
471. 3мінні витрати – це ті: 

472. До непрямих витрат належать: 
 
473. До постійних витрат належать: 
474. Грошовий вираз вартості виготовленої продукції – це: 

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

476. Нерозподілений прибуток – це: 
477. Чистий прибуток – це: 
478. Сума, на яку доходи перевищують витрати – це: 

479. Діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом або 
реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства 

і забезпечує основну частку його доходу:  
480. Тип виробництва, що характеризується широкою 

номенклатурою та використанням універсального устаткування: 
481. Чи може держава встановлювати ціну на продукцію? 

482. Що таке ефективність виробництва? 
483. Підсумки активу та пасиву балансу називають: 
484. Беззбитковість – це: 
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485. Майно підприємства, його склад і стан у грошовій формі 

відображаються у: 

486. Калькуляція – це: 
487. Процес реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

належить до: 
488. Точка беззбитковості – це такий обсяг діяльності, коли: 
489. Кількість продукції, яку повинен виробити працівник за 

одиницю часу – це:  
490. Мінімальна заробітна плата – це: 
491. Відрядна форма оплати праці – це: 
492. Погодинна форма оплати праці – це: 
493. До загальновиробничих витрат не належать витрати на: 
494. За відношенням до обсягів виробництва розрізняють 

витрати: 
495. За способом віднесення на собівартість окремих видів 

продукції розрізняють витрати: 
496. За статтями калькуляції розрізняють витрати: 
497. До виробничої собівартості не включають витрати 

підприємства на: 

498. Виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства 
на виробництво продукції, виконані роботи та надані послуги – це: 

499. Адміністративні витрати підприємства – це: 
500. Грошові надходження від продажу продукції – це:  
501. Перша стадія процесу кругообігу майна передбачає: 
502. Суть комерційної діяльності становлять: 

503. Що таке підприємництво? 
504. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно 

визначає характеристику статуту підприємства? 
505. Колективний договір – це: 
506. Суб’єкт господарювання ліквідується: 
507. Як називається політика держави, спрямована на 

встановлення і підтримання паритетного курсу національної  валюти  
щодо  іноземних валют? 

508. Учасники командитного товариства відповідають за борги 
товариства: 

509. Як називається політика держави, спрямована на 
забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження 

на суб’єктів господарювання? 
510. Підприємство вважається створеним і набуває прав 

юридичної особи з моменту: 
511. До прямого державного регулювання діяльності 

підприємств належить? 
512. Перевагами акціонерного товариства є: 

513. За способом утворення та формування статутного фонду 
підприємства поділяються на: 

514. Основні засоби підприємства – це: 
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515. Тимчасове статутне об’єднання промислового та 

банківського капіталу для реалізації спільної мети називається: 

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

517. Що є вищим органом управління акціонерного 
товариства? 

518. Комунальне підприємство – це: 

519. Підприємство визнається підприємством з іноземними 
інвестиціями, якщо в статутному фонді іноземна інвестиція 
становить не менше ніж: 

520. Управління акціонерним товариством здійснюється: 
521. Фізичне зношення основних засобів виробництва - це: 
522. Які з наведених елементів є об’єктами підприємницької 

діяльності? 
523. Що є передумовою припинення підприємницької 

діяльності відповідно до Господарського Кодексу України? 
524. Зовнішнє середовище  підприємства поділяється на: 
525. До факторів мікросередовища не належать: 
526. Нематеріальні активи – це: 

527. Оборотні виробничі засоби – це: 
528. Специфічна  діяльність  із формування  структури   

певного суб’єкта господарювання, координації внутрішніх 
підрозділів, розподілу повноважень і відповідальності між 
конкретними керівниками та виконавцями є такою функцією 
управління: 

529. Виробничі запаси — це: 
530. Повна собівартість одиниці продукції – це: 

531. Витрати підприємства – це: 
532. Органи управління підприємством, порядок їх 

формування, компетенція і повноваження трудового колективу та 
його виборних органів визначаються у: 

533. Визначте зв’язок постійних витрат з обсягом виробництва: 
534. Визначте зв’язок змінних витрат з обсягом виробництва: 
535. До якого виду звітності належить «Баланс», «Звіт про 

фінансові результати»: 
536. Факторами зниження собівартості є: 
537. Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з 

встановленням терміну його виконання є характерним для системи 
оплати праці: 

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

539. Оплата праці робітника в межах установлених норм за 

прямими відрядними розцінками, а виробіток понад норми – за 
підвищеними, є характерною для такої системи оплати праці: 

540. Тарифна система оплати праці містить: 
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541. Яких працівників відносять до промислово-виробничого 

персоналу?  

542. Заробіток працівника, що розраховується шляхом 
множення кількості одиниць виробленої продукції на розцінку за 
одиницю продукції, формується при: 

543. Основними різновидами кадрової політики є: 
544. Кадрове планування на підприємстві передбачає: 

545. Які витрати належать до умовно-постійних: 
546. Продуктивність праці визначається: 
547. Ціна, за якою підприємство реалізує вироблену продукцію 

оптово-збутовим організаціям, за державним контрактом, посе- 
редницьким та іншим підприємствам і організаціям – це: 

548. Ціна, за якою здійснюється розрахунок з кінцевим 

споживачем товару – це: 
549. Ціна, за якою підприємства та організації-споживачі 

закупову- ють продукцію у постачальницько-збутових організацій – 
це: 

550. 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: 

551. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з 
таких витрат: 

552. Процес знецінення основних засобів під впливом науково-
технічного прогресу називається: 

553. Поліпшення основних засобів здійснюється за допомогою: 
554. До показників, що характеризують ефективність 

використання основних засобів належать: 
555. Ступінь оновлення основних засобів вимірюють за 

допомогою: 
556. Який показник характеризує частку зносу основних 

засобів, яку списано на витрати виробництва в попередніх періодах? 
557. Яке з тверджень найбільш повно розкриває зміст категорії 

оборотних засобів підприємства? 
558. Календарний час від початку до закінчення виробничого 

процесу виконання робіт, виготовлення деталей або надання послуг: 
559. Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у 

створенні профільної (основної) продукції, але своєю діяльністю 
створюють необхідні умови для успішного функціонування основних 

виробничих цехів: 
560. Вид планування, що розробляється до одного року: 
561. Стислий опис майбутнього бізнесу, в якому пояснюються 

відмітні риси проекту, переваги та основні фінансово-економічні 

показники – це: 
562. Розділ бізнес-плану, в якому представляється інформація 

про забезпеченість випуску продукції та розвитку виробництва: 
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563. Загроза того, що суб’єкт підприємницької діяльності понесе 

додаткові витрати в порівнянні з тими, які передбачалися проектом 

або програмою його дій: 
564. Необхідний обсяг виробництва продукції у плановому 

періоді, який відповідає за номенклатурою, асортиментом і якістю 
вимогам плану продажів – це: 

565. Продукція, яка відвантажується споживачеві, і за яку 

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

566. Відрядна оплата праці визначається:  
567. Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає: 
568. Витрати – це: 
569. Приріст витрат, пов’язаний з випуском додаткової одиниці 

продукції – це: 
570. Під час формування калькуляції витрати групуються на: 

571. Залучення необхідних коштів від банківських установ для 
покриття потреби в основному й оборотному капіталі – це: 

572. Прибуток від реалізації розраховується на підставі: 
573. Рентабельність – це показник, що характеризує:  

574. Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути 
досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом 
кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого 
обсягу виробництва: 

575. Діяльність підприємства, що призводить до змін розміру та 
складу власного і позикового капіталу підприємства: 

576. Який показник не відноситься до вартісних показників 
виробничої програми підприємства? 

577. Перелік найменувань виробів, що випускаються 
підприємством, визначає: 

578. За яких умов виробничо-господарську діяльність 
підприємства вважають ефективною? 

579. Який тип виробництва характеризується вузькою 
номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного та 
тривалого виготовлення однакових виробів? 

580. Фінансова звітність – це: 
581. Пасив балансу містить інформацію про: 
582. Фінансовий стан підприємства залежить від: 

583. Платоспроможність – це: 
584. Різниця між чистим доходом реалізованої продукції та 

собівартістю реалізованої продукції – це: 
585. Підвищення цін на продукцію підприємства впливає на 

величину валового прибутку у бік: 
586. Рішення про напрямки розподілу прибутку приймають: 

587. Надходження коштів від реалізації продукції, робіт і послуг 
відноситься до: 

588. Власний капітал – це: 
589. Чистий дохід – це: 
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590. Процес виробництва – це: 

591. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) – це: 
592. Витрати – це: 
593. Звіт про фінансові результати – це: 
594. Що є показником продуктивності праці? 
595. Якщо випуск продукції збільшується, а кількість 

працівників підприємства залишається незмінною, то продуктивність 
праці:  

596. Якщо обсяг виробництва продукції на одного працівника 
підприємства зростає, то трудомісткість: 

597. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх 
причин і середньооблікової їх чисельності – це показник:  

598. За єдністю складу розрізняють витрати: 
599. У пасиві балансу відображається:  

600. Конкуренція – це: 
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? 
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? 
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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? 
632. Видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні 

видатки за? 
633. Централізовані фінансові ресурси використовуються на 

634. МВФ надає країнам кредити з метою 
635. Мінімально необхідним рівнем бюджетної централізації 

ВВП характеризується? 
636. Активному дефіциту бюджету характерне спрямування 

коштів на? 
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? 
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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? 
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. Страховий інтерес – це 
670. Зміна доходності державних позик називається? 

671. Суб'єкти якого об'єднання підприємств та організацій 
втрачають свою юридичну та господарську самостійність? 

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? 
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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?  

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? 
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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. Фінансовий ринок – це  
701. Фінанси підприємств – це  
702. Грошові кошти підприємства – це 
703. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження 

іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити 
товарно-транспортні документи за відвантажений товар, – це:  

704. Безготівкові розрахунки – це 
705. Платіжне доручення – це 
706. Платіжна вимога – це 
707. Розрахунковий чек – це 

708. Акредитив – це  
709. Вексель – це…  
710. Грошові надходження підприємства – це 
711. Власники підприємства можуть фінансувати санацію в 

таких формах: 
712. Рух грошового коштів характеризує  

713. Неможливість підприємства задовольнити поточну потребу 
в оборотних активах за рахунок власних коштів означає 

714. Для характеристики ефективності використання 
оборотних активів використовують такі показники  

715. Визначення потреби в оборотних активах здійснюється 
через  

716. Прискорення оборотності оборотних активів для 
підприємства означає, що. 

717. Сповільнення оборотності оборотних активів для 
підприємства означає, що 

718. Здатність позичальника в повному обсязі й у визначений 
кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борговими 

зобов’язаннями – це 
719. Іпотечний кредит – це кредит, виданий під заставу 

720. Овердрафт – це 
721. Кредит, що надається об’єднанням банків одному 

позичальнику, називається  
722. Форфейтинг не передбачає 

723. Вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк 
бере на себе відповідальність за оплату векселя перед 
векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку 
на векселі, – це  



40 

724. Фінансова стратегія підприємства визначає 

725. Фінансове планування – це 

726. Сутність оперативного фінансового планування полягає в  
727. Основним завданням оперативного (короткострокового) 

фінансового планування є 
728. Фінансова криза – це 
729. До основних форм рефінансування дебіторської 

заборгованості не належать 
730. До санаційних заходів у рамках реструктуризації активів 

підприємства не належать  
731. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а 

саме 
732. До заходів з реструктуризації підприємства не відноситься 

733. Під бюджетною системою розуміють сукупність 
734. Приховане банкрутство – це 

735. Умисне банкрутство – це 
736. Фіктивне банкрутство – це  
737. Амортизація – це 
738. Фінанси є: 

739. Термін finis використовувався у грошових відносинах, що 
виникали між державою та населенням, і трактувався як 

740. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси 
населення поєднані поняттям 

741. Податки - це обов'язкові платежі 
742. Державний бюджет – це: 

743. Фінанси виконують функцію 
744. До складу державних фінансів не входять 

745. За допомогою податків перерозподіляються 
746. Державний бюджет України як фінансовий план держави 

затверджується 
747. За місцем розміщення державні позики класифікують як 

748. До грошового ринку належить 
749. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси 

підприємств, тому що 
750. Які види платежів належать до прямих податків? 
751. Валютна система – це 
752. Валюта – це:  

753. У чому полягає суть поняття „валюта”? 
754. Платіжний засіб певної держави – це  

755. Вираження вартості національної грошової одиниці в 
одиниці іноземної валюти – це 

756. Ревальвація грошової одиниці — це: 
757. Грошова реформа - це 

758. Металістична теорія розглядає гроші як 
759. Повна конвертованість означає, що 
760. Валютний курс може бути: 
761. Валютна інтервенція центрального банку полягає у 
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762. Сутність класичної кількісної теорії грошей полягає в тому, 

що 

763. Суть номіналістичної теорії грошей полягає в тому, що 
764. Сучасні монетаристські теорії, які використовувались у 

грошово-кредитній політиці України - це: 
765. До основних передумов виникнення кредиту відносять: 
766. Кредитори - це: 

767. Позичальники - це:  
768. Які основні форми міжнародних розрахунків? 
769. Девальвація валюти країни означає, що 
770. Принцип цільового призначення позички полягає в тому, 

що: 
771. Принцип строковості кредитування полягає в тому, що: 

772. Принцип повернення при кредитуванні полягає в тому, що 
773. Принцип повернення при кредитуванні полягає в тому, що 

774. Принцип платності при кредитуванні полягає в тому, що: 
775. Комерційний кредит - це: 
776. Тимчасова фінансова допомога - це: 
777. Аванс - це: 

778. Державним є кредит, коли: 
779. Банківським є кредит, коли: 
780. Міжнародним є кредит, коли: 
781. Споживчим є кредит, коли: 
782. Позичковий процент - це: 
783. Норма позичкового відсотка - це: 

784. Кредитна лінія представляє собою: 
785. Контокорентний кредит представляє собою: 

786. Овердрафт представляє собою: 
787. Функціями фінансових посередників є: 
788. Ломбарди - це: 
789. Пенсійні фонди - це: 

790. Депозитні посередницькі операції банківської діяльності: 
791. Кредитні посередницькі операції банківської діяльності: 
792. Розрахункові посередницькі операції банківської 

діяльності: 
793. За характером формування статутного капіталу виділяють 

такі центральні банки: 

794. Функція центрального банку як емісійного центру 
готівкового обігу полягає в тому, що він: 

795. Функція центрального банку як провідника монетарної 
політики полягає в тому, що він: 

796. Функція центрального банку як банкіра і фінансового 
агента уряду полягає в тому, що він: 

797. Функція центрального банку як банку банків полягає в 
тому, що він: 

798. В Україні функціонує банківська система: 
799. Право монопольної емісії банкнот належить: 
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800. Основними операціями комерційних банків є: 

 
 


