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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування абітурієнтів при вступі на 

навчання на перший (бакалаврський) освітній ступінь за скороченим терміном 

на базі початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр) на спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», складена на основі Наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 1378 від 13.10.2017 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2018 році», Правил прийому до Житомирського державного 

технологічного університету у 2018 році, Закону України «Про вищу освіту» 

№ 1556-VII від 01.07.2014 р. 

Мета проведення фахового вступного випробування на освітній ступінь 

«бакалавр» спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

за скороченим терміном полягає у перевірці професійних компетенцій, 

отриманих вступниками в процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст».  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» вступник повинен мати 

диплом «молодший спеціаліст» (неповна вища освіта) за однойменною або 

спорідненою спеціальністю, яка зазначена в Правилах прийому до 

Житомирського державного технологічного університету у 2018 році, та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-

наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою.  

Вимоги до професійних компетенцій. Вступники повинні 

продемонструвати компетенції:  

– навички збирання, аналізу і обробки даних, необхідних для розв’язання 

поставлених економічних задач, використання сучасних технічних засобів;  

– вміння враховувати основні економічні закони та правові засади в 

процесі професійної діяльності; 

– вміння вибирати інструментальні засоби для обробки економічних даних 

у відповідності з поставленою задачею, аналізувати отримані результати 

розрахунків і обґрунтовувати висновки;  

– вміння розрахувати на основі типових методик й діючої нормативно-

правової бази економічні показники, що характеризують діяльність підрозділів 

підприємства;  

– здатності виконувати розрахунки необхідні для складання економічних 

розділів планів, обґрунтовувати їх та формалізувати результати у відповідності 

зі стандартами;  

– вміння аналізувати й інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу 

інформацію, яка міститься у звітності підприємства і використовувати отримані 

дані для підготовки управлінських рішень.  
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Зміст програми вступного іспиту. Структура програми відповідає 

освітньо-кваліфікаційний характеристиці молодшого спеціаліста за напрямами 

підготовки «Економіка підприємства», «Маркетингова діяльність», «Оціночна 

діяльність», «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Інформаційна 

діяльність підприємства».  

Фахові вступні випробування мають синтетичний характер, де органічно 

поєднуються теоретичні, методичні та прикладні завдання, які націлені на 

виявлення знань, навиків й умінь щодо використання категоріального апарату, 

методів розрахунків та обґрунтувань доцільності управлінських рішень за 

окремими функціями молодшого спеціаліста – маркетингової діяльності, 

оціночної діяльності, товарознавства та комерційної діяльності, інформаційної 

діяльності підприємства, економіста підприємства. 

Програму складено на підставі освітньо-професійної програми напряму 

підготовки 5.030504 – «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» з наступних дисциплін: «Економіка підприємства», 

«Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіка 

торговельного підприємства», «Фінанси підприємства». 

Порядок проведення фахових випробувань при прийомі на навчання осіб 

зі скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня «бакалавр» на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» визначається 

Правилами прийому до Житомирського державного технологічного 

університету у 2018 році. 

Індивідуальне тестове завдання містить 50 питань однакового рівня 

складності – по 2 бали за кожну правильну відповідь. Максимальна сума балів – 

100. Результати фахових випробувань оцінюються за 100 бальною шкалою від 

100 до 200 балів. Норма часу для проведення фахового вступного випробування 

– 1 астрономічна година. Рекомендованими на зарахування до ЖДТУ на 

навчання можуть бути вступники, які набрали не менше 124 балів з фахового 

вступного випробування. Зарахування студентів на навчання здійснюється на 

підставі конкурсу за результатами фахових вступних випробувань. 

На фахових вступних випробуваннях кожен абітурієнт отримує 

індивідуальний білет тестового завдання, бланк аркушу відповідей студента та 

титульний аркуш зі штампом Приймальної комісії. Перед початком вступного 

випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо 

правил виконання вступного тестового завдання. 

На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали 

авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього 

місцях. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками, мобільними 

телефонами  та іншими матеріалами, окрім калькулятора та синьої кулькової 

ручки. 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ТЕМ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ФАХОВИХ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Економіка підприємства 

1. Основи підприємств. 

2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 

3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 

4. Структура і управління підприємством. 

5. Прогнозування і планування діяльності підприємства. 

6. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 

7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 

8. Основний капітал. 

9. Оборотний капітал. 

10. Матеріально-технічна база і виробнича потужність підприємства. 

11. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика. 

12. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції. 

13. Витрати підприємства. 

14. Товарна і цінова політика підприємства. 

15. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання. 

16. Банкрутство й ліквідація підприємства. 

 

Економічний аналіз 

1. Сутність і значення економічного аналізу. 

2. Методи і прийоми економічного аналізу. 

3. Види економічного аналізу та його інформаційне забезпечення. 

4. Аналіз необоротних активів підприємства. 

5. Аналіз оборотних активів. 

6. Аналіз фінансового стану підприємства. 

7. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. 

8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. 

9. Аналіз витрат на виробництво, собівартість та реалізацію продукції. 

10. Аналіз виробництва та реалізації продукції. 

 

Економіка торговельного підприємства 

1. Підприємство в системі ринкових відносин. 

2. Товарооборот торговельного підприємства. 

3. Сутність та склад товарних запасів торговельного підприємства. 

4. Товарне забезпечення товарообороту в системі управління діяльністю 

торговельного підприємства. 

5. Трудові ресурси (персонал) торговельного підприємства. 

6. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. 

7. Валові витрати торговельного підприємства, їх характеристика. 

8. Склад та джерела утворення доходів торговельного підприємства. 
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9. Цінова політика торговельного підприємства та механізм її формування. 

10. Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного 

підприємства. 

11. Фінансові результати торговельного підприємства. 

 

Статистика 

1. Методологічні засади статистики. 

2. Статистичне спостереження. 

3. Зведення і групування статистичних даних.  

4. Узагальнюючі статистичні показники. 

5. Аналіз рядів розподілу.  

6. Вибірковий метод. 

7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

8. Аналіз інтенсивності динаміки. 

9. Індексний метод. 

10. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. 

 

Бухгалтерський облік 

1. Бізнес і бухгалтерський облік. 

2. Майно і статутний капітал господарюючих суб’єктів. 

3. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку. 

4. Бухгалтерський баланс. 

5. Бухгалтерські рахунки. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Синтетичні й аналітичні рахунки. 

8. Бухгалтерське відображення господарської діяльності підприємства. 

9. Бухгалтерська звітність підприємства. 

 

Фінанси підприємства 

1. Сутність, функції й організація фінансів підприємств. 

2. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх утворення. 

3. Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Виручка від 

реалізації продукції. 

4. Формування і розподіл прибутку підприємств. 

5. Оподаткування підприємств. 

6. Грошові надходження підприємств. Організація грошових розрахунків 

підприємств. 

7. Кредитування підприємств. 

8. Фінансове забезпечення відтворення основних коштів. 

9. Оборотні кошти підприємства: організація, нормування та використання. 

10. Оцінювання фінансового стану підприємств. 

11. Фінансове планування. Фінансовий план підприємства. 

12. Фінансова санація підприємств. 
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2. ЗРАЗОК БІЛЕТА 
Житомирський державний технологічний університет 

Факультет економіки та менеджменту 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Білет №  

1. Початковий стан засобів або 

джерел, що відображається 

на рахунку, називається: 

А) кінцевим залишком; 

Б) дебетовим оборотом; 

В) кінцевим сальдо; 

Г) початковим залишком; 

Д) кредитовим оборотом. 

2. Калькуляція – це: А) метод бухгалтерського обліку; 

Б) документ, в якому згруповані витрати за 

статтями; 

В) обчислення собівартості одиниці продукції за 

встановленою номенклатурою витрат; 

Г) групування витрат виробництва за 

елементами; 

Д) групування витрат виробництва за 

калькуляційними статтями. 

3.  Заборгованість за 

розрахунками з фондами 

соціального страхування в 

балансі повинна визнаватись 

як: 

А) довгострокове зобов’язання; 

Б) поточне зобов’язання; 

В) поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями; 

Г) кредиторська заборгованість за авансами 

одержаними; 

Д) кредиторська заборгованість за авансами 

виданими. 

4. План рахунків 

бухгалтерського обліку 

підприємств містить: 

 

А) 2 розділи; 

Б) 3 розділи; 

В) 4 розділи; 

Г) 5 розділів; 

Д) 6 розділів.  

5. Звітним періодом для 

складання фінансової 

звітності є: 

А) календарний рік; 

Б) 6 місяців; 

В) квартал; 

Г) місяць; 

Д) період, визначений власником підприємства. 

6. Заборгованість за 

розрахунками з бюджетом в 

балансі повинна визначатись 

як: 

А) довгострокова кредиторська заборгованість;  

Б) поточна кредиторська заборгованість; 

В) поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями; 

Г) поточна дебіторська заборгованість; 

Д) довгострокова дебіторська заборгованість. 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 54/8 

 

7. Операція зі збільшення 

статутного капіталу шляхом 

внесення грошових коштів 

на поточний рахунок 

відображається наступною 

кореспонденцією рахунків: 

А) Д-т 31 К-т 46; 

Б) Д-т 45 К-т 31; 

В) Д-т 30 К-т 46; 

Г) Д-т 30 К-т 40; 

Д) Д-т 31 К-т 40. 

 

8. Процес постачання є 

сукупністю операцій з: 

А) виготовлення продукції в результаті 

використання природних ресурсів, сировини, 

матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо; 

Б) забезпечення суб’єкта господарювання 

засобами, необхідними для виробництва; 

В) реалізації зайвої сировини і матеріалів 

покупцям; 

Г) сукупності господарських операцій з 

виготовлення продукції; 

Д) сукупності операцій з відвантаження 

продукції покупцю. 

9. Залежно від сфери 

виникнення витрати 

поділяються на: 

А) поточні, витрати майбутніх періодів; 

Б) прямі, непрямі; 

В) виробничі, позавиробничі; 

Г) змінні, постійні; 

Д) виробничі та адміністративні. 

10. Нарахування заробітної 

плати загальновиробничого 

персоналу оформлюється 

первинним документом: 

А) розрахунково-платіжною відомістю; 

Б) видатковим касовим ордером; 

В) прибутковим касовим ордером; 

Г) платіжною відомістю; 

Д) довідкою бухгалтерії. 

11. За часом дослідження 

розрізняють наступні види 

аналізу: 

А) маркетинговий, виробничий, фінансовий, 

аналіз кадрів, аналіз інновацій і розвитку; 

Б) внутрішній і зовнішній; 

В) перспективний, оперативний, 

ретроспективний; 

Г) порівняльний, факторний, діагностичний, 

маржинальний, економіко-математичний, 

функціонально-вартісний; 

Д) комплексний і тематичний. 

12. У базовому році прибуток 

підприємства склав 

300 тис. грн., у звітному – 

330 тис. грн. Абсолютний 

приріст прибутку у звітному 

році порівняно з базовим 

дорівнює: 

А) 10%;  

Б) 30 тис. грн.;  

В) 110%;  

Г) 1,1;  

Д) 0,1.  

13. Відносна величина динаміки 

вартості основних засобів 

визначається: 

А) відношенням вартості основних засобів на 

кінець і початок періоду; 
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Б) відношенням залишкової вартості до 

ліквідаційної; 

В) відношенням придбаних чи заново введених 

в дію до залишкової вартості на кінець року; 

Г) відношення вартості вибулих основних 

засобів до їх залишкової вартості на початок 

року; 

Д) відношенням введених в експлуатацію до 

виведених з експлуатації основних засобів.  

14. За ступенем узагальнення 

даних розрізняють 

собівартість: 

А) технологічну, виробничу, повну; 

Б) індивідуальну, фірмову, середньогалузеву; 

В) планову, фактичну; 

Г) оперативну, ретроспективну; 

Д) вірна відповідь відсутня. 

15. Графічний прийом – це: А) сукупність значень певного показника, які 

належать до деяких послідовних інтервалів; 

Б) відображення співвідношень, пропорцій двох 

груп взаємопов’язаних економічних показників, 

підсумки значень яких можуть бути 

однаковими; 

В) особливий спосіб наочного зображення й 

узагальнення аналітичної інформації про 

господарську діяльність підприємства за 

допомогою геометричних фігур чи схематичних 

географічних карт; 

Г) відношення фактичного рівня показника до 

запланованого; 

Д) немає правильної відповіді. 

16. Середньооблікова 

чисельність робітників 

підрозділу підприємства у 

звітному періоді 20 осіб, 

вартість виготовленої 

валової продукції 

80 тис. грн. У наступному 

періоді планується 

збільшення валової 

продукції на 10%, при 

незмінній чисельності 

робітників. Планова 

продуктивність праці 

дорівнює: 

А) 88 тис. грн.; 

Б) 20 ос.; 

В) 80 тис. грн.; 

Г) 4400 грн./ос.; 

Д) 4000 грн./ос. 

17. Термін “аналіз” у перекладі з 

грецької означає: 

А) групування; 

Б) вивчення, дослідження; 

В) розділення, розчленування; 

Г) впорядкування; 
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Д) узагальнення. 

18. Витрати на виробництво 

продукції у звітному році 

200 тис. грн., у тому числі: 

матеріальні витрати – 

20 тис. грн., витрати на 

оплату праці – 80 тис. грн., 

витрати на соціальні заходи 

– 17,6 тис. грн., амортизація 

– 10 тис. грн.; решта інші 

операційні витрати. Питома 

вага амортизаційних 

відрахувань у витратах на 

виробництво у відсотках 

дорівнює: 

А) 5%; 

Б) 10 тис. грн.; 

В) 4 тис. грн.; 

Г) 4%; 

Д) вірна відповідь відсутня. 

19. За ознакою часу розрізняють 

собівартість: 

 

А) технологічну, виробничу, повну; 

Б) індивідуальну, фірмову, середньогалузеву; 

В) планову, фактичну; 

Г) оперативну, ретроспективну; 

Д) вірна відповідь відсутня. 

20. Фінансовий аналіз - це: А) забезпечує систематичне вивчення різних 

аспектів маркетингу: власне продукту, ринку 

цього продукту, каналів розподілу, методів і 

прийомів збуту; 

Б) досліджує використання виробничих 

ресурсів, впровадження нової техніки та 

передових технологій; 

В) забезпечує об’єктивну та достовірну оцінку 

фінансового стану підприємства, його прибутків 

чи збитків; 

Г) система дослідження сукупності 

взаємопов’язаних процесів створення, освоєння 

і виробництва нових товарів; 

Д) немає вірної відповіді. 

21. Перша стадія процесу 

кругообігу майна 

передбачає: 

А) виробництво продукції; 

Б) пошук коштів для фінансування 

господарської діяльності; 

В) обмін продукції на кошти; 

Г) пошук споживачів продукції; 

Д) отримання прибутку. 

22. За способом віднесення на 

собівартість окремих видів 

продукції розрізняють 

витрати: 

А) постійні та змінні; 

Б) прямі та непрямі; 

B) поточні та одноразові; 

Г) основні та накладні; 

Д) немає вірної відповіді. 
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23. Координація й оптимізація в 

часі та в просторі всіх 

матеріальних і трудових 

елементів виробництва з 

метою досягнення у 

визначені терміни 

найефективнішого 

виробничого результату: 

А) управління виробничим процесом; 

Б) контроль виробничого процесу; 

В) прогнозування виробничого процесу; 

Г) скорочення виробничого процесу; 

Д) організація виробництва. 

24. Як називається 

підприємство, що діє на базі 

об'єднання майна різних 

форм власності? 

А) комунальне; 

Б) приватне; 

В) державне; 

Г) колективне; 

Д) змішане. 

25. Якщо коефіцієнт 

оборотності оборотних 

активів у першому кварталі 

(90 днів) становив 9 

оборотів, то тривалість 

одного обороту складе: 

А) 0,1 дня; 

Б) 40 днів;  

В) 0,4 дня; 

Г) 5 днів;  

Д) 10 днів. 

26. Витрати – це: А) виражені в грошовій формі поточні витрати 

підприємства на виробництво та збут продукції, 

товарів, робіт, послуг; 

Б) сума грошових коштів, які надійшли на 

рахунок у банку за вироблену та доставлену 

покупцям продукцію; 

В) виробнича собівартість продукції (товарів, 

робіт, послуг), яка безпосередньо реалізована 

(відвантажена) покупцю; 

Г) зменшення економічних вигод у результаті 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу; 

Д) немає вірної відповіді. 

27. За джерелами фінансування 

оборотні активи поділяються 

на: 

 

А) власні, прирівнювані до власних і запозичені; 

Б) нормовані і ненормовані; 

В) основні і оборотні; 

Г) виробничі оборотні фонди і фонди обігу; 

Д) прямі і непрямі. 

28. Чистий прибуток – це: 

  

А) залучення необхідних коштів для покриття 

потреби підприємства в основному і оборотному 

капіталі; 

Б) сума будь-яких витрат підприємства у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній 

формах, що здійснюється як компенсація 

вартості товарів (робіт, послуг); 

В) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати; 
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Г) сума позикового капіталу; 

Д) жодної вірної відповіді. 

29. Визначити чистий прибуток 

підприємства за квітень 

2017 року, якщо прибуток до 

оподаткування становить 

20 000 грн. та ставка податку 

на прибуток складає 18 %: 

А) 18225 грн.; 

Б) 16400 грн.; 

В) 16875 грн.; 

Г) 3600 грн.; 

Д) 14400 грн. 

30. Сума амортизаційних 

відрахувань 

використовується на: 

А) покриття матеріальних витрат підприємства 

та виплату заробітної плати; 

Б) відтворення та удосконалення основних 

засобів підприємства; 

В) підвищення якості виробництва продукції; 

Г) зменшення ціни продукції; 

Д) здійснення маркетингових досліджень. 

31. Баланс (звіт про фінансовий 

стан) – це звіт: 

 

А) про доходи, витрати і фінансові результати 

діяльності підприємства; 

Б) відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду; 

В) про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, 

зобов’язання та власний капітал; 

Г) що відображає надходження і видатки 

грошових коштів у результаті діяльності 

підприємства у звітному періоді; 

Д) що відображає сукупність показників і 

пояснень, який забезпечує деталізацію та 

обґрунтованість статей фінансових звітів, а 

також іншу інформацію, що передбачена 

відповідними положеннями (стандартами). 

32. До аспектів конкуренто-

спроможності підприємства 

належать:  

А) ефективна конкурентна стратегія; 

Б) висока професійна підготовка персоналу; 

В) високий рівень оплати праці персоналу; 

Г) широкий асортимент продукції; 

Д) усі відповіді вірні. 

33. Критерій результативності 

"економічність" відображає: 

А) ступінь використання підприємством 

сукупності ресурсів; 

Б) ступінь досягнення мети; 

В) ефективність використання основних засобів; 

Г) ефективність використання оборотних 

коштів; 

Д) ефективність використання залученого 

капіталу. 

34. Що належить до нормованих 

оборотних активів: 

А) амортизація; 

Б) фонди обігу за винятком готової продукції на 

складі; 
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В) оборотні кошти, авансовані в оборотні 

виробничі активи; 

Г) сукупність активів підприємства, що в 

майбутньому спроможні принести вигоди; 

Д) оборотні кошти у виробничих запасах, 

незавершеному виробництві та витратах 

майбутніх періодів, у залишках готової 

продукції на складах підприємств. 

35. Календарний час від початку 

до закінчення виробничого 

процесу виконання робіт, 

виготовлення деталей або 

надання послуг: 

А) ритм; 

Б) такт; 

В) виробничий цикл; 

Г) крок виробництва; 

Д) період виробництва. 

36. Оптимальні витрати – це: А) витрати, які базуються на попередніх 

фактичних витратах; 

Б) витрати, розраховані в ідеальних умовах 

виробництва; 

В) попередньо визначені витрати, але які 

розраховані у межах бюджету підприємства; 

Г) витрати, які розраховані за даними 

попереднього технічного та економічного 

аналізу всіх параметрів підприємства; 

Д) фактичні витрати підприємства. 

37. Розвиток торгівлі тісно 

пов'язаний з: 

А) вимогами економічного закону розподілу 

праці; 
Б) бюджетом і кредитною системою; 
В) інтересом до праці та підвищенням 

продуктивності праці; 
Г) реалізацією основної частини предметів 

споживання; 

Д) можливістю обмінювати грошові доходи на 

потрібні предмети споживання. 

38. Яким терміном визначається 

маса товарів, призначених 

для наступного продажу, що 

знаходиться у сфері обігу у 

процесі переміщення від 

виробника до споживача? 

А) товарні запаси; 

Б) обігові активи торговельних підприємств; 

В) товарна продукція; 

Г) товарне забезпечення; 

Д) товарооборот. 

39. Який вид товарного запасу 

постійно змінюється ? 

А) сезонний; 

Б) середній; 

В) поточний; 

Г) квартальний; 

Д) дострокового завозу. 

40. Обернені зв’язки – це 

зв’язки: 

А) за яких кожному значенню факторної ознаки 

відповідає одне чітко визначене значення 

результативної ознаки; 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 54/14 

 

Б) за яких кожному значенню факторної ознаки 

X відповідає певна множина значень 

результативної ознаки У, які варіюють і 

утворюють ряд розподілу; 

В) за яких значення факторної ознаки Х не 

впливає на значення результативної ознаки У; 

Г) за яких зі зростанням ознаки-фактора 

результативна ознака збільшується; 

Д) за яких зі зростанням значень ознаки-фактора 

результативна ознака зменшується. 

41. Інтервали в статистичних 

групуваннях можуть бути: 

А) індивідуальними, груповими, серійними; 

Б) статичні і динамічні; 

В) загальні та індивідуальні; 

Г) прямі і обернені; 

Д) рівні і нерівні. 

42. Як називається документ, що 

містить перелік запитань, на 

які треба відповісти при 

статистичному 

спостереженні? 

А) програма спостереження; 

Б) ценз; 

В) класифікація; 

Г) критичний момент часу; 

Д) моніторинг. 

43. До абсолютних показників 

варіації не належать: 

А) середнє лінійне відхилення; 

Б) середнє квадратичне відхилення; 

В) дисперсія; 

Г) розмах варіації; 

Д) коефіцієнт осциляції. 

44. За якою формулою 

визначається середній рівень 

інтервального ряду 

динаміки? 

А) середня арифметична проста; 

Б) середня гармонічна; 

В) середня хронологічна; 

Г) середня геометрична; 

Д) не визначається. 

45. Визначте загальний індекс 

зміни виробництва продукції 

за два роки, якщо протягом 

року виробництво продукції 

збільшилось на 15 %, а 

наступного ще на 18 %: 

А) 33 %; 

Б) 1,357; 

В) 1,33; 

Г) 133 %; 

Д) 0,74. 

46. Який з видів об’єднань має 

тимчасовий характер? 

 

А) корпорація; 

Б) асоціація; 

В) концерн; 

Г) консорціум; 

Д) промислово-фінансова група. 

47. На які цілі надається 

банківський кредит? 

А) фінансування оборотного капіталу; 

Б) покриття збитків від господарської 

діяльності; 

В) викуп приватизованого підприємства; 

Г) на збільшення статутного фонду банку; 
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Д) правильна відповідь відсутня. 

48. Якими показниками 

характеризується фінансова 

стійкість підприємства? 

А) системою показників, що відображають 

наявність, розміщення й використання 

фінансових ресурсів; 

Б) системою показників, що відображають 

розміри активів підприємства; 

В) системою показників, які характеризують 

рентабельність підприємства; 

Г) системою показників, які характеризують 

ділову активність підприємства; 

Д) правильна відповідь відсутня. 

49. Прибуток підприємства 

відносять до: 

А) власних джерел формування оборотних 

активів; 

Б) джерел, прирівняних до власних; 

В) позичкових джерел; 

Г) залучених джерел; 

Д) немає правильної відповіді. 

50. Форма реструктуризації 

активів, яка полягає в 

переведенні дебіторської 

заборгованості в інші, 

ліквідні форми оборотних 

активів – це … 

А) рефінансування дебіторської заборгованості; 

Б) лізинг; 

В) бюджетування; 

Г) андерайтинг; 

Д) правильна відповідь відсутня. 
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3. ЗРАЗОК БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ 
 

А Р К У Ш  В І Д П О В І Д Е Й   

фахового вступного випробування 

зі спеціальності _____________________________________________ 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

______________ форми навчання 

Білет № __ 

Правильну відповідь (клітинку) перекреслити 

Відповіді позначені мною власноруч без виправлень 

___________________________ 

(особистий підпис вступника) 

Номер 

питання 

Правильна відповідь 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

Номер 

питання 

Правильна відповідь 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

А Б В Г Д А Б В Г Д 

1.        26.        

2.        27.        

3.        28.        

4.        29.        

5.        30.        

6.        31.        

7.        32.        

8.        33.        

9.        34.        

10.        35.        

11.        36.        

12.        37.        

13.        38.        

14.        39.        

15.        40.        

16.        41.        

17.        42.        

18.        43.        

19.        44.        

20.        45.        

21.        46.        

22.        47.        

23.        48.        

24.        49.        

25.        50.        
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

 
Бухгалтерський облік 

1. Які з перерахованих нижче користувачів бухгалтерської звітності належать до 

зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом? 

2. В чому полягає сутність принципу автономності? 

3. Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі відображаються за 

первісною вартістю за мінусом зносу, – це? 

4. Що є джерелами утворення власних засобів? 

5. Що не є об’єктами бухгалтерського обліку? 

6. Спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів 

та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці називається? 

7. Ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у 

майбутньому, це? 

8. Скільки принципів бухгалтерського обліку передбачено в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»? 

9. Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний 

період без врахування початкового сальдо називається? 

10. Рахунки, призначені для обліку наявності та руху господарських засобів 

підприємства, називаються? 

11. Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися такі методи 

оцінки, які б запобігали? 

12. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку? 

13. Зовнішні джерела ресурсів підприємства належать до? 

14. Що є матеріальними активами підприємства? 

15. Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовують для визначення 

собівартості виготовленої продукції? 

16. На які дві рівновеликі сукупності показників поділяється Баланс? 

17. Заборгованість підприємства, що виникає в результаті минулих подій і погашення 

якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють в 

собі економічні вигоди, – це? 

18. Зміни в балансі внаслідок господарських операцій, які впливають на його валюту, 

називаються? 

19. Що слід здійснити для визначення кінцевого сальдо по активному рахунку? 

20. Рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утворення господарських 

засобів підприємства, називаються? 

21. Який вимірник є основним для бухгалтерського обліку? 

22. Для чого призначені натуральні вимірники? 

23. Перераховані засоби – споруди, обладнання, каса, поточний рахунок, готова 

продукція, матеріали – належать до? 
24. Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовується для фіксації 

господарських фактів? 

25. За рахунок чого формується майно підприємства? 

26. Загальний підсумок по балансу називається? 

27. Частка власників в активах підприємства, яка залишається після вирахування його 

зобов’язань, - це? 
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28. Господарська операція – «Передані зі складу у виробництво матеріали», викличе які 

зміни в балансі? 

29. Початковий стан засобів або джерел, що відображається на рахунку, називається? 

30. Рахунки, що надають узагальнені дані з економічно однорідних груп засобів, джерел 

їх утворення і господарських операцій, називаються? 

31. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», не є принципом бухгалтерського обліку? 

32. Що є особливістю бухгалтерського обліку при відображенні господарських 

процесів? 

33. Що належить до трудових вимірників? 

34. Що належить до оборотних активів підприємства? 

35. Що належить до джерел утворення господарських засобів підприємства? 

36. Як виглядає балансова формула? 

37. Перелік джерел утворення активів, це? 

38. Зміни в балансі внаслідок господарських операцій, які не впливають на його валюту, 

називаються? 

39. Що слід виконати для визначення обороту по рахунку? 

40. Рахунки, що використовуються для деталізації даних з економічно однорідних груп 

засобів, джерел їх утворення і господарських операцій, називаються? 

41. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань, – це? 

42. Для реальної оцінки показника власного капіталу як відображається сума 

непокритого збитку підприємства при визначенні підсумку власного капіталу в 

балансі підприємства? 

43. Операція зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів на 

поточний рахунок відображається якою кореспонденцією рахунків? 

44. Зобов’язання класифікуються як поточні, якщо вони? 

45. Як повинна визнаватись Заборгованість за розрахунками з фондами соціального 

страхування в балансі? 

46. Погашення заборгованості перед банком за короткостроковим кредитом з поточного 

рахунку відображається якою кореспонденцією рахунків? 

47. Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств 

і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в 

статутних документах – це? 

48. Що може бути внесками учасників та засновників господарського товариства? 

49. Оголошення статутного капіталу відображається якою кореспонденцією рахунків? 

50. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, 

як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди – це? 

51. Підприємство отримало кредит у січні 2016 р. і повинно погасити його 31 грудня 

2017 р. Станом на 01 січня 2018 р. Як в балансі визнається така заборгованість? 

52. Якою кореспонденцією рахунків відображається передача матеріалів у цех для 

виробництва готової продукції в бухгалтерському обліку? 

53. Сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого законодавства або 

статутних документів – це? 

54. Як відображається для реальної оцінки показника власного капіталу в балансі 

підприємства сума вилученого капіталу підприємства при визначенні підсумку 

власного капіталу? 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Активи
http://uk.wikipedia.org/wiki/Зобов%27язання
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55. Безоплатне отримання основних засобів, які не потребують монтажу, відображається 

якою кореспонденцією рахунків? 

56. Як повинна визначатись заборгованість за розрахунками з бюджетом в балансі? 

57. Який мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

58. Якою кореспонденцією рахунків відображається отримання короткострокової 

позики банку в бухгалтерському обліку? 

59. Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу – це? 

60. Що не може бути джерелами формування і збільшення статутного капіталу 

господарських товариств? 

61. Збільшення статутного капіталу за рахунок належних до виплати учасникам 

дивідендів, нарахованих за рахунок прибутку, відображається наступною 

кореспонденцією рахунків? 

62. Відрахування частини прибутку до резервного капіталу відображається якою 

кореспонденцією рахунків? 

63. Юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних 

цінностей, надають послуги, виконують роботи, – це? 

64. Сума кредитового сальдо по рахунку 401 “Статутний капітал” повинна відповідати? 

65. Визначення фінансового результату (прибутку) за звітний період відображається 

якою кореспонденцією рахунків? 

66. В чому полягає принцип періодичності? 

67. Хто належить до зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності? 

68. Суб’єктом організації обліку є? 

69. Суб’єктом ведення обліку є? 

70. Функціями бухгалтерського обліку є? 

71. Як називається функція, що полягає в організації аналітичного обліку всіх 

господарських засобів та джерел їх утворення в необхідному розрізі для всіх рівнів 

управління, а також аналізу господарських процесів в розрізі структурних 

підрозділів, центрів відповідальності? 

72. Яким чином оформлюються надходження у вигляді внеску активів, що належать до 

основних засобів? 

73. Що належить до невідчутних активів? 

74. Спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні 

роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне 

будівництво, – це? 

75. Що обліковується у складі нематеріальних активів? 

76. Що не належить до залучених засобів? 

77. Як називається проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг? 

78. Перевищення доходів звітного періоду над пов’язаними з ними витратами – це? 

79. Операції з придбання і реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових 

інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів, належать до? 

80. Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів, задіяних в процесі 

виробництва готової продукції, – це операція, що належить до? 

81. Які з витрати належать до загальновиробничих витрат? 

82. Якою кореспонденцією рахунків відображається оприбуткування лишків 

виробничих запасів, виявлених під час інвентаризації? 

83. Якій господарській операції відповідає кореспонденція рахунків – «Д-т 98 К-т 641»? 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 54/25 

 

84. Який зміст господарської операції на основі наведеної кореспонденції рахунків  – «Д-

т рах. 702 К-т рах. 641» ? 

85. Що не належить до витрат? 

86. Що утворюють засоби праці та предмети праці? 

87. Як називаються операції, що призводять до зміни розміру та складу власного й 

позикового капіталу підприємства? 

88. Списання матеріальних цінностей, зіпсованих внаслідок пожежі на підприємстві, – 

це операція, що належить до? 

89. Які витрати належать до адміністративних витрат? 

90. Які витрати належать до витрат на збут? 

91. Яким первинним документом оформлюється нарахування заробітної плати 

загальновиробничого персоналу? 

92. Що є засобами невиробничої сфери? 

93. Що є залученими джерелами утворення господарських засобів підприємства? 

94. Який звітний період для складання фінансової звітності? 

95. Що є предметом бухгалтерського обліку? 

96. Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих складових, які називаються? 

97. Що не є об’єктами бухгалтерського обліку? 

98. Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку? 

99. Інвентаризація – це? 

100. Як проводиться інвентаризація при реорганізації підприємства? 

101. Як проводять інвентаризацію? 

102. Що розуміють під «калькуляцією»? 

103. Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

фінансовою або інвестиційною діяльністю – це? 

104. Які витрати належать до інших операційних витрат? 

105. Якою кореспонденцією рахунків відображається списання собівартості реалізованої 

готової продукції? 

106. Якою кореспонденцією рахунків відображається нарахування зносу виробничого 

обладнання? 

107. З наведених операцій обрати пермутацію? 

108. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу? 

109. З наведених нижче операцій оберіть модифікацію? 

110. Особливістю бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані 

переносяться з? 

111. Які активи є найбільш ліквідними? 

112. Якою є форма та структура балансу в Україні? 

113. Актив відображається у балансі, якщо? 

114. Як записується зменшення вартості майна? 

115. За допомогою якого елементу методу бухгалтерського обліку виявляються не 

оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі? 

116. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для реєстрації 

господарських операцій? 

117. Скільки розділів в діючому Плані рахунків? 

118. Метод бухгалтерського обліку – це? 

119. Що розуміємо під економічною вигодою? 

120. Господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок короткострокової 

позики банку призводить до? 

121. В активі балансу знаходять своє відображення? 
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122. Процес постачання є сукупністю операцій з? 

123. Процес реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) належить до? 

124. Що розуміють під процеомс виробництва? 

125. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це? 

126. Податковий кредит з ПДВ при придбанні матеріалів відображають якою 

кореспонденцією рахунків? 

127. Чи відображаються позабалансові рахунки у річних формах звітності? 

128. Який рахунок до класу «Кошти, розрахунки та інші активи»? 

129. Підсумок записів за дебетом усіх рахунків в оборотно-сальдовій відомості має? 

130. Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші 

активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 12 

місяців з дати балансу, – це? 

131. За якою вартістю відображаються у балансі основні засоби? 

132. Як за складом і розміщенням поділяють активи підприємства? 

133. Що розуміють під змінними витратами? 

134. Які витрати містить виробнича собівартість? 

135. Що належать до складу повної собівартості? 

136. Що розуміють невиробничими витратами? 

137. Що розуміють під залишковою вартістю? 

138. Вартість, що амортизується, – це? 

139. В якому методі нарахування амортизації використовується виробнича ставка? 

140. Інвентарна картка обліку основних засобів використовується для? 

141. Що розуміють під нематеріальними активами? 

142. Матеріали, доставлені автотранспортом, оприбутковуються на підставі чого? 

143. За яким метод нарахування амортизації використовується кумулятивний коефіцієнт? 

144. Що відображає дебетове сальдо рахунку 23 «Виробництво»? 

145. Матеріали, що надійшли на склад підприємства, оприбутковуються на підставі чого? 

146. Для чого використовуються сторнувальні проводки? 

147. Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення характерне для? 

148. За якою формулою визначається сальдо кінцеве по пасивному рахунку? 

149. Як називаються рахунки, призначені для обліку сум, на які необхідно зменшити або 

збільшити залишок по основному рахунку, з метою його уточнення? 

150. З якою метою здійснюється класифікація рахунків бухгалтерського обліку? 

151. Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом поділяються на? 

152. Рахунки бухгалтерського обліку за структурою поділяються на? 

153. Регулюючі рахунки призначені для? 

154. В чому полягає особливість відображення операцій на позабалансових рахунках? 

155. Позабалансові рахунки використовуються для обліку? 

156. Майнові позабалансові рахунки – це рахунки? 

157. З якими рахунками кореспондують позабалансові рахунки? 

158. Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на? 

159. Для обліку витрат, що вимагають розподілу, призначені рахунки? 

160. За відношенням до інших рахунків рахунки можна поділити на? 

161. До складу рахунків обліку господарських засобів не належать? 

162. До складу рахунків джерел господарських засобів належать? 

163. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств містить? 

164. Спосіб побудови плану рахунків, згідно з яким рахунки перераховуються у певному 

порядку називається? 

165. Аналітичні рахунки – це? 
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166. Які вимірники застосовуються в аналітичному обліку? 

167. Нематеріальні активи містять? 

168. Які витрати не належать до первісної вартості запасів? 

169. За способом перенесення вартості на продукцію витрати класифікуються на? 

170. Облік витрат на виконання замовлення ведеться на рахунку? 

171. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на? 

172. Готова продукція – це? 

173. Залежно від сфери виникнення витрати поділяються на? 

174. У кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 «Доходи від реалізації» 

закривається? 

175. Яка бухгалтерська проводка відповідає операції? «Списана фактична собівартість 

реалізованої продукції»? 

176. На рахунку 70 «Доходи від реалізації» відображають? 

177. Рахунок 70 «Доходи від реалізації» відображається? 

178. Які з фактів знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку? 

179. Під формою бухгалтерського обліку розуміють? 

180. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, 

процесів і результатів діяльності застосовується? 

181. Операції, зафіксовані в документах, отримують грошове вираження за допомогою? 

182. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських 

операцій називається? 

183. Письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її 

здійснення – це? 

184. Коли повинні складатися первинні документи? 

185. Під контируванням документів розуміють? 

186. Під Головною книгою розуміють? 

187. Наказ про облікову політику підписується? 

188. Загальні принципи формування, склад і структуру бухгалтерської звітності визначає 

документ? 

189. Фінансова звітність – це? 

190. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні 

наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 

приймаються на її основі – це принцип бухгалтерського обліку? 

191. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських 

операцій і при їх відображенні у звітності, – це? 

192. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, 

виходячи з такого припущення? 

193. Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою 

активів має бути? 

194. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання власників 

підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності? 

195. Коли, згідно з принципом нарахування, доходи і витрати мають відображатися в 

бухгалтерському обліку? 

196. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, 

визнаних такими відповідно до чинного законодавства) містить? 

197. Активи – це? 

198. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, - це? 
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199. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є? 

200. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування 

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження 

оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну несе? 

Економічний аналіз 

201. Термін “аналіз” у перекладі з грецької означає? 

202. Спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, що ґрунтується на 

розчленовуванні цілого на складові й вивченні їх у всьому різноманітті зв’язків і 

залежностей – це? 

203. Залежно від ролі аналізу в управлінні підприємством вирізняють? 

204. Під терміном «синтез» розуміють? 

205. Спосіб умовиводу від часткових фактів, положень до загальних висновків – це? 

206. Спосіб міркувань від загальних положень до часткових висновків –  це? 
207. За допомогою якого виду аналізу визначається склад та структура речовин, їх 

пропорції, взаємозв’язок і взаємодія? 
208. Дослідження економічної діяльності для виявлення невикористаних резервів 

підвищення її ефективності здійснює? 
209. Об’єктом економічного аналізу основних засобів підприємства є? 
210. Предметом аналізу прибутку підприємства є? 

211. У звітному році чистий дохід підприємства становив 900 тис. грн., собівартість 

реалізованої продукції 600 тис. грн. Визначити валовий прибуток підприємства? 

212. До внутрішніх користувачів економічного аналізу належать? 
213. Зовнішніми користувачами економічного аналізу є? 
214. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних 

результатів та з метою одержання прибутку, є? 
215. За планом підприємство у звітному періоді мало виготовити 100 од. продукції, 

план виробництва перевиконано на 15%, фактичний обсяг виробництва дорівнює? 
216. Виконавцями економічного аналізу є? 
217. У минулому періоді фактичний обсяг виробництва 100 од. продукції, планується 

збільшення виробництва на 25% у наступному періоді, отже фактичний обсяг 
виробництва у наступному періоді дорівнює (од.)? 

218. Функція економічного аналізу, спрямована на виявлення резервів підвищення 

ефективності використання робочих машин і механізмів підприємства – це? 

219. Пропагандистська функція економічного аналізу полягає у? 
220. У базовому періоді прибуток дорівнював 100 тис. грн., а у звітному 80 тис. грн., 

відносний показник динаміки прибутку (коефіцієнт) дорівнює? 
221. В економічному аналізі метод – це сукупність? 

222. Середньорічна вартість основних засобів у звітному періоді 5 000 тис. грн., вартість 

виготовленої за рік продукції – 250 тис. грн., фондовіддача дорівнює? 

223. За планом у звітному періоді підприємство мало виготовити 100 од. продукції, 

фактичний обсяг виробництва за звітний період 120 од. продукції. Відносна величина 

виконання плану дорівнює (коефіцієнт)? 

224. Середньорічна вартість основних засобів у звітному періоді 5000 тис. грн., вартість 

виготовленої за рік продукції – 250 тис. грн., фондомісткість дорівнює? 

225. На початок року вартість активів підприємства складала 12 000 тис. грн., на кінець – 

18 000 тис. грн., середньорічна вартість активів дорівнює? 

226. На підприємстві А виручка на 15% вища ніж на підприємстві Б. Виручка 

підприємства Б – 1000 тис. грн., виручка підприємства А (тис. грн.)? 
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227. Порівняння показників – це? 

228. Групування показників – це? 

229. Середні величини – це? 

230. Відносні величини - це? 

231. Балансовий прийом – це? 

232. Графічний прийом – це? 

233. Динамічний ряд – це? 

234. Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві у минулому році 

становила 100 осіб, у звітному – 110 осіб. Темп зростання середньооблікової 

чисельності у %? 

235. Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві у минулому році 

становила 100 осіб, у звітному – 110 осіб. Темп приросту середньооблікової 

чисельності у %? 

236. Інтервал – це? 

237. Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві у минулому році 

становила 100 осіб, у звітному – 110 осіб. Абсолютний приріст середньооблікової 

чисельності дорівнює? 

238. За економічним змістом показники, що аналізуються, поділяються на 

239. Резерви підвищення ефективності виробництва продукції за місцем утворення 

поділяються на? 

240. Інтенсивні резерви підвищення ефективності виробництва – це? 

241. За функціональною сферою діяльності підприємства (об’єктом аналізу) 

виокремлюють таки види аналізу? 

242. За методикою дослідження виокремлюють таки види аналізу? 

243. Внутрішній управлінський аналіз - це? 

244. Зовнішній фінансовий аналіз - це? 

245. Фінансовий аналіз - це? 

246. Поточний аналіз - це? 

247. Стратегічний аналіз - це? 

248. Оперативний аналіз - це? 

249. За суб’єктами аналізу розрізняють наступні види аналізу? 

250. За часом дослідження розрізняють наступні види аналізу? 

251. За змістом розрізняють наступні види аналізу? 

252. Внутрішній фінансовий аналіз - це? 

253. Маркетинговий аналіз - це? 

254. Виробничий аналіз - це? 

255. Перспективний аналіз - це? 

256. Ретроспективний аналіз? 

257. Який вид економічного аналізу застосовується для вивчення масових суспільних 

явищ на різних рівнях управління підприємства, видів діяльності, регіонів? 

258. Який вид аналізу пов’язаний із вивченням господарських процесів, що вже 

відбулися? 

259. Внутрішній аналіз здійснюється? 

260. Необоротні активи – це? 

261. До необоротних активів належать? 

262. Основні засоби, залежно від участі у виробництві, поділяються на? 

263. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається? 

264. Відносна величина динаміки вартості основних засобів визначається? 

265. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається? 
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266. За звітний рік введено в експлуатацію основних засобів вартістю 25 тис. грн., 

залишкова вартість основних засобів на кінець року 1000 тис. грн., коефіцієнт 

оновлення основних засобів дорівнює? 

267. Відношення вартості виготовленої продукції до середньорічної вартості основних 

засобів – це? 

268. Вартість виготовленої продукції за звітний рік дорівнює 20 тис. грн., середньорічна 

вартість основних засобів 100 тис. грн., фондовіддача дорівнює? 

269. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основними засобами, – це? 

270. Період часу, впродовж якого підприємство ефективно може використовувати 

необоротні активи – це? 

271. До активної частини основних засобів належать? 

272. До пасивної частини основних засобів належать? 

273. Моральний знос основних засобів – це? 

274. Який з показників характеризує ефективність використання основних засобів? 

275. Залишкова вартість основних засобів відображає? 

276. Вартість виготовленої продукції за звітний рік дорівнює 20 тис. грн., середньорічна 

вартість основних засобів 100 тис. грн., фондомісткість дорівнює? 

277. Фактичний обсяг виробництва склав 120 тис. грн., плановий – 100 тис. грн. Відносна 

величина виконання плану дорівнює (коефіцієнт)? 

278. Фактичний обсяг виробництва склав 120 тис. грн., плановий – 100 тис. грн. 

Перевиконання плану у відсотках дорівнює? 

279. Відновлена вартість основних засобів – це? 

280. Фактичний обсяг виробництва у минулому році дорівнював 500 тис. од. продукції, у 

плановому році обсяг виробництва планується на рівні 600 тис. од. продукції. 

Відносна величина планового завдання дорівнює (коефіцієнт)? 

281. Заборгованість покупців або замовників за надані їм товари, роботи, послуги, 

фінансових і податкових органів та інших контрагентів – це? 

282. До оборотних активів не належать? 

283. За джерелами формування оборотні активи поділяються на? 

284. У базовому році прибуток підприємства склав 300 тис. грн., у звітному – 330 тис. грн. 

Абсолютний приріст прибутку у звітному році порівняно з базовим дорівнює? 

285. У базовому році прибуток підприємства склав 300 тис. грн., у звітному – 330 тис. грн. 

Відносний приріст прибутку у відсотках (темп приросту) у звітному році порівняно 

з базовим дорівнює? 

286. Ефективність використання оборотних активів характеризується показником? 

287. Кількість оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню реалізованої 

продукції, характеризує показник? 

288. Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує? 

289. Тривалість одного обороту оборотних активів визначається як? 

290. У базовому році прибуток підприємства склав 300 тис. грн., у звітному – 330 тис. грн. 

Відносне зростання прибутку у відсотках (темп зростання) у звітному році порівняно 

з базовим дорівнює? 

291. Оборотні активи використовуються тим ефективніше чим? 

292. Вартість оборотних і необоротних активів підприємства 250 млн. грн. Вартість 

необоротних активів складає 80 % вартості активів. Вартість оборотних активів 

дорівнює (млн. грн.)? 

293. Вартість оборотних і необоротних активів підприємства 250 млн. грн. Вартість 

необоротних активів складає 80 % вартості активів. Вартість необоротних активів у 

гривнях дорівнює? 
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294. Вартість оборотних і необоротних активів підприємства 250 млн. грн. Вартість 

необоротних активів складає 80% вартості активів. Вартість оборотних активів у 

відсотках до загальної вартості активів складає? 

295. Швидкість обороту оборотних активів підприємства характеризує показник? 

296. Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує? 

297. Які з наведених нижче елементів оборотних активів підприємства не нормуються? 

298. Планова ціна на продукцію підприємства дорівнює 50 грн. за одиницю. Фактична 

ціна, за якою була реалізована продукція на 10% менша за планову. Фактична ціна у 

гривнях дорівнює? 

299. Ціна на продукцію підприємства у базовому році дорівнює 25 грн., у звітному – 

24 грн. Відносний показник динаміки (темп зростання) ціни у звітному році 

порівняно з базовим у відсотках дорівнює? 

300. Грошові кошти підприємства і короткострокові фінансові вкладення є? 

301. Ціна на продукцію підприємства у базовому році дорівнює 25 грн., у звітному – 

24 грн. Темп приросту ціни у звітному році порівняно з базовим у відсотках 

дорівнює? 

302. Ціна на продукцію підприємства у базовому році дорівнює 25 грн., у звітному – 

24 грн. Абсолютна величина зміни ціни у звітному році порівняно з базовим у 

гривнях дорівнює? 

303. Середній залишок оборотних активів підприємства за звітний квартал складає 

1 млн. грн. виручка від реалізації 2 млн. грн. Коефіцієнт оборотності дорівнює? 

304. Середній залишок оборотних активів підприємства за звітний квартал складає 

1 млн. грн. виручка від реалізації 2 млн. грн. Тривалість одного обороту дорівнює? 

305. Середній залишок оборотних активів підприємства за звітний квартал складає 

1 млн. грн. виручка від реалізації 2 млн. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних 

активів? 

306. Фондовіддача у звітному році на підприємстві склала 0,25, середньорічна вартість 

основних засобів 2500 тис. грн. Вартість виготовленої продукції за період дорівнює? 

307. Фондовіддача у звітному році на підприємстві склала 0,25. Фондомісткість 

дорівнює? 

308. План по виробництву продукції виконано на 90%, фактично вироблено 810 од. 

Плановий обсяг виробництва дорівнює? 

309. План по виробництву продукції виконано на 90%, фактично вироблено 810 од. 

Абсолютний розмір недовиконання плану дорівнює (од.) 

310. План по виробництву продукції виконано на 90%, фактично вироблено 810 од. 

Недовиконання плану у відсотках дорівнює? 

311. Для аналізу фінансового стану підприємства необхідно використати? 

312. Витрати на виробництво продукції у звітному році 200 тис. грн., у тому числі? 

матеріальні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату праці – 80 тис. грн., витрати на 

соціальні заходи – 17,6 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн.; решта інші операційні 

витрати. Питома вага матеріальних витрат у витратах на виробництво у відсотках 

дорівнює? 

313. Витрати на виробництво продукції у звітному році 200 тис. грн., у тому числі? 

матеріальні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату праці – 80 тис. грн., витрати на 

соціальні заходи – 17,6 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн.; решта інші операційні 

витрати. Питома вага витрат на оплату праці у витратах на виробництво у відсотках 

дорівнює? 

314. До ненормованих оборотних активів належать? 
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315. Витрати на виробництво продукції у звітному році 200 тис. грн., у тому числі? 

матеріальні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату праці – 80 тис. грн., витрати на 

соціальні заходи – 17,6 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн.; решта інші операційні 

витрати. Питома вага амортизаційних відрахувань у витратах на виробництво у 

відсотках дорівнює? 

316. Якщо період обороту грошових коштів зменшується, це свідчить про? 

317. Витрати на виробництво продукції у звітному році 200 тис. грн., у тому числі? 

матеріальні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату праці – 80 тис. грн., витрати на 

соціальні заходи – 17,6 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн.; решта інші операційні 

витрати. Питома вага витрат на соціальні заходи у витратах на виробництво у 

відсотках дорівнює? 

318. Витрати на виробництво продукції у звітному році 200 тис. грн., у тому числі? 

матеріальні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату праці – 80 тис. грн., витрати на 

соціальні заходи – 17,6 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн.; решта інші операційні 

витрати. Питома вага інших операційних витрат у витратах на виробництво у 

відсотках дорівнює? 

319. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення? 

320. Рентабельність основних засобів визначається як? 

321. Рентабельність реалізованої продукції (рентабельність продажів) розраховується за 

формулою? 

322. Коефіцієнт оборотності оборотних активів у звітному році 12, у плановому році 

планується скорочення тривалості одного обороту на 6 днів. Плановий коефіцієнт 

оборотності дорівнює? 

323. Чистий дохід – це? 

324. Коефіцієнт оборотності оборотних активів у звітному році 12, у плановому році 

планується скорочення тривалості одного обороту на 6 днів. Планова тривалість 

одного обороту у наступному році 

325. Коефіцієнт оборотності оборотних активів у звітному році 12. Тривалість одного 

обороту у звітному році дорівнює? 

326. Виручка від реалізації продукції у звітному кварталі 100 тис. грн., середній залишок 

оборотних активів 20 тис. грн. У наступному кварталі планується збільшення 

виручки на 20% при незмінному середньому залишку оборотних активів. Коефіцієнт 

оборотності у плановому кварталі за цих умов буде дорівнювати? 

327. Рентабельність одиниці продукції визначається як ? 

328. Звіт про фінансові результати – це звіт? 

329. Виручка від реалізації продукції у звітному кварталі 100 тис. грн., середній залишок 

оборотних активів 20 тис. грн. Коефіцієнт оборотності дорівнює? 

330. Виручка від реалізації продукції у звітному кварталі 100 тис. грн., середній залишок 

оборотних активів 20 тис. грн. Тривалість одного обороту у звітному кварталі 

дорівнює? 

331. Рентабельність – це? 

332. Чиста рентабельність капіталу – це? 

333. Валовий прибуток – це? 

334. Факторний аналіз рентабельності капіталу  проводиться за допомогою? 

335. Прибуток, що надходить в розпорядження підприємства після сплати всіх податків, 

називають? 

336. Доходи від реалізації виробничих запасів належать до наступного виду доходів? 

337. Прибуток – це? 
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338. Ціна одиниці продукції без ПДВ дорівнює 100 грн., у тому числі? виробнича 

собівартість – 65 грн., інші витрати – 15 грн., решта прибуток. Рентабельність 

одиниці продукції дорівнює (%)? 

339. Ціна одиниці продукції без ПДВ дорівнює 100 грн., у тому числі? виробнича 

собівартість – 65 грн., інші витрати – 15 грн., решта прибуток. Частка виробничої 

собівартості продукції у ціні (%)? 

340. Ціна одиниці продукції без ПДВ дорівнює 100 грн., у тому числі? виробнича 

собівартість – 65 грн., інші витрати – 15 грн., решта прибуток. Частка інших витрат 

у ціні (%)? 

341. Сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та 

(або) мають досвід практичної діяльності і забезпечують господарську діяльність 

суб’єкта господарювання – це? 

342. За характером участі в господарській діяльності підприємства персонал поділяється 

на? 

343. Професія - це? 

344. Співвідношення різних категорій працівників у їхній загальній чисельності 

характеризує? 

345. Що характеризує облікова чисельність працівників? 

346. Показником, що характеризує рівень продуктивності праці на підприємстві, є? 

347. Показником, що характеризує продуктивність праці є? 

348. Трудомісткість одиниці продукції характеризує? 

349. Вартісним показником продуктивності праці є? 

350. Рівень продуктивності праці можна охарактеризувати показником? 

351. Річний корисний фонд робочого часу одного працівника визначає? 

352. Середньооблікова чисельність робітників підрозділу підприємства у 

звітному періоді 20 осіб, продуктивність праці за період дорівнює 

2000 грн./ос. Вартість виготовленої продукції дорівнює? 

353. Середньооблікова чисельність робітників підрозділу підприємства у 

звітному періоді 20 осіб, вартість виготовленої валової продукції 80 тис. грн. 

У наступному періоді планується збільшення валової продукції на 10%, при 

незмінній чисельності робітників. Планова продуктивність праці дорівнює? 

354. Середньооблікова чисельність робітників підрозділу підприємства у 

звітному періоді 20 осіб, вартість виготовленої валової продукції 80 тис. грн. 

У наступному періоді планується збільшення чисельності працюючих на 2 

особи, при незмінному рівні продуктивності праці. Планова вартість 

валової продукції підрозділу за цих умов дорівнює? 

355. Середньооблікова чисельність робітників підрозділу підприємства у 

звітному періоді 20 осіб, вартість виготовленої валової продукції 80 тис. грн. 

У наступному періоді планується збільшити обсяг виробництва на 

20 тис. грн., а чисельність працюючих на 5%. Планова продуктивність 

праці за цих умов дорівнює? 

356. Чисельність робітників підрозділу підприємства 100 осіб, у т.ч. висококваліфіковані 

– 32 особи., кваліфіковані – 40 осіб, решта малокваліфіковані. Питома вага 

висококваліфікованих робітників підрозділу дорівнює (%)? 

357. Чисельність робітників підрозділу підприємства 100 осіб, у т.ч. висококваліфіковані 

– 32 особи., кваліфіковані – 40 осіб, решта малокваліфіковані. Питома вага 

кваліфікованих робітників підрозділу дорівнює (%)? 
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358. Чисельність робітників підрозділу підприємства 100 осіб, у т.ч. висококваліфіковані 

– 32 особи., кваліфіковані – 40 осіб, решта малокваліфіковані. Питома вага 

малокваліфікованих робітників підрозділу дорівнює (%)? 

359. Заробітна плата - це? 

360. За залежністю від обсягів виробництва розрізняють витрати? 

361. За способом віднесення на собівартість окремих видів продукції розрізняють 

витрати? 

362. За єдністю складу розрізняють витрати? 

363. За статтями калькуляції розрізняють витрати? 

364. Витрати підприємства, що залежать від обсягу виробництва і продажу продукції – 

це? 

365. Витрати підприємства, що не залежать від динаміки обсягу виробництва і продажу 

продукції – це?  

366. До прямих витрат не належать витрати?  

367. До виробничої собівартості не належать витрати підприємства на? 

368. Який характер зміни постійних витрат із збільшенням обсягів виробництва? 

369. Який характер зміни змінних витрат на одиницю продукції із збільшенням обсягів 

виробництва? 

370. Аналіз витрат, спрямований на своєчасне виявлення непродуктивних витрат і втрат, 

оперативне реагування для їх попередження і усунення – це? 

371. Аналіз витрат, спрямований на накопичення інформації про динаміку витрат та 

фактори її зміни – це? 

372. Аналіз витрат, спрямований на оцінку можливого збільшення чи зменшення 

собівартості продукції у зв’язку зі змінами на ринку ресурсів і товарів, що 

прогнозуються – це? 

373. До складу комерційних витрат на збут не належать витрати на? 

374. До складу витрат за економічними елементами, згідно з П(С)БО 16, не належать? 

375. За складом витрат розрізняють собівартість? 

376. За ступенем узагальнення даних розрізняють собівартість? 

377. За ознакою часу розрізняють собівартість? 

378. Виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, 

виконані роботи та надані послуги – це? 

379. Узагальнюючий показник собівартості промислової продукції – це? 

380. Зміна в асортименті продукції порівняно з планом призводить до? 

381. Беззбитковий обсяг продажу – це? 

382. У звітному періоді продуктивність праці дорівнювала 23 тис. грн./ос., чисельність 

працюючих 200 ос. Планується збільшення продуктивності праці на 15% и 

скорочення працюючих на 10%. Плановий обсяг виробництва дорівнює? 

383. Ціна одиниці продукції без ПДВ 200 грн., у т.ч. виробнича собівартість та інші 

витрати – 150 грн., решта – прибуток. Планується скорочення витрат на 10%, при 

незмінній ціні. Планова рентабельність дорівнює (%)? 

384. Ціна одиниці продукції без ПДВ 200 грн., у т.ч. виробнича собівартість та інші 

витрати – 150 грн., решта – прибуток. Планується скорочення витрат на 10%, при 

незмінній ціні. Питома вага витрат в ціні у плановому періоді дорівнює (%) 

385. Норма витрачання сировини на одиницю продукції 1,5 кг, обсяг виробництва 100 од. 

Після впровадження нової технології виробництва норма витрачання зменшилася на 

0,5 кг, а обсяг виробництва збільшився на 40%. Загальна потреба у сировині після 

впровадження нової технології дорівнює? 

386. Валова продукція – це?  
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387. Товарна продукція – це  

388. Реалізована продукція – це?  

389. Ціна одиниці продукції без ПДВ 200 грн., у т.ч. виробнича собівартість та інші 

витрати – 150 грн., решта – прибуток. Планується скорочення витрат на 10%, при 

незмінній ціні. Абсолютна зміна витрат дорівнює? 

390. Середній коефіцієнт сортності визначається як? 

391. Коефіцієнт ритмічності визначається як? 

392. Ціна одиниці продукції без ПДВ 200 грн., у т.ч. виробнича собівартість та інші 

витрати – 150 грн., решта – прибуток. Планується скорочення витрат на 10%, при 

незмінній ціні. Абсолютна зміна прибутку дорівнює? 

393. Норма витрачання сировини на одиницю продукції 1,5 кг, обсяг виробництва 100 од. 

Після впровадження нової технології виробництва норма витрачання зменшилася на 

0,5 кг, а обсяг виробництва збільшився на 40%. Абсолютна зміна загальної потреби 

у сировині після впровадження нової технології дорівнює? 

394. Ритмічність випуску продукції – це? 

395. Номенклатура – це? 

396. Якість продукції – це? 

397. Нова продукція – це? 

398. Рівень браку – це? 

399. Оновлення асортименту – це? 

400. Норма витрачання сировини на одиницю продукції 1,5 кг, обсяг виробництва 100 од. 

Після впровадження нової технології виробництва норма витрачання зменшилася на 

0,5 кг, а обсяг виробництва збільшився на 40%. Відносна величина динаміки загальної 

потреби у сировині після впровадження нової технології дорівнює (коефіцієнт)? 

Економіка підприємства 

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 і товарно-

грошових відносин та спирається на принципи свободи підприємництва і вибору, має 

назву? 

404. До ринкової інфраструктури належать?  

405. Перша стадія процесу кругообігу майна передбачає? 

406. Основним методом регулювання діяльності підприємств у адміністративно-

командній економіці є? 

407. Сутність комерційної діяльності становлять? 

408. Виробничим підприємством є? 

409. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки? 

410. За міжгалузевою структурою підприємства розділяють на? 

411. Учасники якого з перерахованих нижче видів об'єднань знаходяться в повній 

фінансовій залежності від одного або групи підприємців? 

412. Консорціум – це?  

413. Що таке підприємництво? 

414. Обсяг виробництва в звітному році склав 800 тис. грн., середньорічна вартість 

оборотних активів – 500 тис. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних активів 

складе? 

415. До установчих документів підприємства належить? 

416. Колективний договір укладається? 

417. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно визначає характеристику статуту 

підприємства? 
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418. Колективний договір – це? 

419. У якій частині договору вказуються юридичні адреси сторін (партнерів)? 

420. Зібрання обов'язкових правил, що регулюють діяльність підприємства, 

взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, мету діяльності; органи 

управління та порядок їх формування; компетенцію трудового колективу, порядок 

утворення майна; умови реорганізації - це? 

421. Як називається документ, що визначає механізм взаємовідносин між штатом 

працівників та власниками (адміністрацією)? 

422. Суб'єкт господарювання ліквідується? 

423. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його? 

424. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється? 

425. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості? 

426. Як називається політика держави, що спрямована на встановлення і підтримання 

паритетного курсу національної валюти щодо  іноземних валют? 

427. Якщо коефіцієнт оборотності оборотних активів у першому кварталі (90 днів) 

становив 9 оборотів, то тривалість одного обороту складе? 

428. Як називається політика держави, що спрямована на забезпечення економічно- 

обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання? 

429. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту? 

430. До прямого державного регулювання діяльності підприємств належить? 

431. Відповідно до Господарського кодексу України підприємства належать до великих, 

середніх, малих та мікро за? 

432. Розрахуйте вартість основних засобів, що амортизується, якщо первісна вартість 

становить 400 тис. грн., а ліквідаційна вартість 4 тис. грн.? 

433. За способом утворення та формування статутного фонду підприємства поділяються 

на? 

434. Як називається підприємство, що діє на основі власності територіальної громади? 

435. Критерієм, який використовується у разі віднесення підприємства до виду «малого», 

є? 

436. Як називається підприємство, що діє на базі об'єднання майна різних форм власності? 

437. Методи управління — це? 

438. Як називається підприємство, що створюється одним засновником, який виділяє 

необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не 

поділений на частки (паї)? 

439. 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? 

440. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для реалізації 

спільної мети називається? 

441. Підприємство мало середньооблікову чисельність штатних працівників облікового 

складу: у січні – 120 осіб, у лютому – 110, у березні – 100. Середньооблікова 

чисельність працівників у першому кварталі складе? 

442. Що є вищим органом управління акціонерного товариства? 

443. Господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену 

кількість акцій однакової номінальної вартості і несе відповідальність за 

зобов'язаннями лише майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, 

пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, 

називається? 
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444. 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? 

445. Комунальне підприємство - це? 

446. Підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями, у разі якщо в 

статутному фонді іноземна інвестиція становить не менш як? 

447. З якою чисельністю працівників підприємства України належать до категорії 

великих? 

448. Управління акціонерним товариством здійснюється? 

449. Суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств та організацій втрачають свою 

юридичну і господарську самостійність? 

450. Хто з провідних науковців-економістів вважав, що в основі підприємництва є 

інноваційна діяльність, а право власності на підприємство не є його істотною 

ознакою? 

451. Який з наведених нижче елементів не є об'єктом підприємницької діяльності? 

452. Первісна вартість основних засобів – 300 тис. грн., нарахована за період експлуатації 

сума амортизаційних відрахувань – 158 тис. грн. Коефіцієнти зносу становить? 

453. Зовнішнє середовище  підприємства поділяється на? 

454. До факторів мікросередовища не належать? 

455. До факторів непрямого впливу на діяльність підприємства належать? 

456. Цілеспрямована діяльність, що являє собою сукупність методів, засобів і форм 

ефективної координації роботи людей (трудових колективів) на підприємстві для 

досягнення поставлених завдань або визначеної мети (підвищення 

результативності виробництва, зростання прибутку тощо)? 

457. Управління – це? 

458. Специфічна діяльність з формування структури певного суб'єкта господарювання, 

координації внутрішніх підрозділів, розподілу повноважень і відповідальності між 

конкретними керівниками та виконавцями є однією із функцій управління) - це? 

459. До переваг якої організаційної структури управління підприємством належать? 

установлення чітких і простих зв'язків між підрозділами; єдність і чіткість 

розпоряджень; узгодженість дій виконавців; підвищення відповідальності керівника 

за результати діяльності очолюваного підрозділу; оперативність у прийнятті рішень; 

отримання виконавцями пов'язаних між собою розпоряджень і завдань, забезпечених 

ресурсами? 

460. До основних функцій управління належить? 

461. Як називається функція управління, спрямована на найбільш оптимальне сполучення 

ресурсів – матеріальних, енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних у 

виробничому процесі? 

462. Контроль – це процес… 

463. Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід підприємства на 

ринки чинників виробництва як споживача — це?  

464. Зв’язки між підрозділами і керівниками різних рівнів управління, де один керівник 

підпорядкований іншому, називаються? 

465. Органи управління підприємством, порядок їх формування, компетенція та 

повноваження трудового колективу та його виборних органів визначаються у? 

466. Тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретного комплексного 

завдання (розробки проекту і його реалізації), називається? 

467. На чому базуються економічні методи управління підприємством? 
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468. Мотиви соціальної поведінки людини реалізують? 

469. Комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні 

організаційних відносин та адміністративній владі керівництва, це 

470. До фонду основної заробітної плати належать? 

471. Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з встановленням терміну його 

виконання є характерним для системи оплати праці? 

472. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, 

виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) це? 

473. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і 

за особливі умови праці це? 

474. 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? 

475. За якої системи оплати праці заробіток працівника розраховується множенням 

кількості відпрацьованих годин на розцінку за одну годину? 

476. Оплата праці робітника в межах установлених норм за прямими відрядними 

розцінками, а виробіток понад норми – за підвищеними є характерною для системи 

оплати праці? 

477. Тарифна система оплати праці не містить? 

478. Відрядна оплата праці визначається на підставі? 

479. За рівнем кваліфікації персонал підприємства поділяється на? 

480. Які працівники належать до промислово-виробничого персоналу?  

481. Заробіток працівника, що розраховується як добуток кількості одиниць виробленої 

продукції та розцінки за одиницю продукції, є заробіток при? 

482. Працівників, які виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші 

роботи, зокрема? інженери, економісти, бухгалтери, інспектори, психологи тощо, 

належать до? 

483. Категорія персоналу, яка безпосередньо зайнята у процесі створення матеріальних 

цінностей, виконання робіт та надання послуг, це? 

484. 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? 

485. До різновидів кадрової політики не відноситься? 

486. До внутрішніх джерел набору кадрів належать? 

487. До кадрового планування на підприємстві не включається? 

488. Якими показниками визначається продуктивність праці? 

489. Продуктивність праці визначається? 

490. Співвідношення різних категорій працівників у їх загальній чисельності 

характеризує?  

491. Інструментом ринку робочої сили є? 

492. Інструментом ринку товарів і послуг є? 

493. Виробничі активи підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від? 

494. До складу основних засобів належать? 

495. До складу основних засобів не належать? 

496. Основні засоби під час зарахування на баланс підприємства в результаті придбання 

або будівництва, оцінюються за? 

497. Вартість основних засобів, яку підприємство очікує отримати від їх продажу по 

закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що пов’язані з 

процесом їх продажу, називається? 
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498. 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? 

499. Амортизація – це? 

500. При збільшенні норми амортизації? 

501. Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким ліквідаційна вартість 

об’єкта не впливає на річну норму та суму амортизації, є? 

502. Показник, який визначає у вартісному вираженні кількість виробленої продукції на 

одну гривню основних засобів, називається? 

503. Фондомісткість – це відношення? 

504. Скільки методів нарахування амортизації основних засобів є відповідно до 

Податкового кодексу України? 

505. Метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта 

основних засобів, - це? 

506. Метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта? 

507. Яка кількість груп основних засобів існує відповідно до класифікації, наведеної в 

Податковому кодексі України?  

508. Метод нарахування амортизації, за яким місячна сума амортизації визначається як 

добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 

амортизації? 

509. До первісної вартості об'єкта основних засобів не включаються? 

510. Процес знецінення основних засобів до настання повного фізичного спрацювання під 

впливом науково-технічного прогресу називається? 

511. Поліпшення основних засобів здійснюється за допомогою? 

512. До показників, що характеризують ефективність використання основних засобів, 

належать? 

513. Ступінь оновлення основних засобів вимірюють за допомогою коефіцієнта? 

514. Який показник характеризує частку вартості основних засобів, яку списано на 

витрати виробництва в попередніх періодах? 

515. Сума амортизаційних відрахувань використовується на? 

516. Що відбувається з натурально-речовою формою основних засобів у процесі їх 

експлуатації? 

517. Який з показників може охарактеризувати ефективність використання основних 

засобів? 

518. Які з наведених нижче показників характеризують ефективність використання 

основних виробничих засобів? 

519. Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь 

протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної 

уречевленої основи та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її 

використання? 

520. Виробничий цикл містить наступні складові частини? 

521. Пропорційність як принцип раціональної організації виробництва полягає в?  

522. При розрахунку виробничої потужності підприємства не враховується 

523. Виробнича потужність підприємства з виготовлення певної продукції визначається 

параметрами? 

524. Технічний розвиток підприємства – це? 

525. Під матеріально-технічною базою підприємства розуміють? 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 54/40 

 

526. Чим відрізняється прибуток від звичайної діяльності від чистого прибутку? 

527. Яке з наведених нижче тверджень найбільш повно розкриває зміст категорії 

«оборотні активи підприємства»? 

528. Оборотні  активи являють собою? 

529. Які з зазначених нижче елементів не належать до складу оборотних активів 

підприємства? 

530. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст коефіцієнта оборотності 

оборотних  активів? 

531. Що належить до нормованих оборотних активів? 

532. Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період, який дорівнює 

половині інтервалу між суміжними постачаннями матеріальних ресурсів? 

533. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття витрат майбутніх 

періодів? 

534. За джерелами фінансування оборотні активи поділяються на? 

535. Як називається процес промислової переробки сировини, результатом якого є 

добування з вихідної сировини всіх корисних компонентів та їх повне використання, 

включаючи й технологічні відходи? 

536. Організація безперервного руху деталей та виконання операцій у встановленому 

ритмі роботи є головним завданням? 

537. Календарний час від початку до закінчення виробничого процесу виконання робіт, 

виготовлення деталей або надання послуг? 

538. Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні профільної (основної) 

продукції, але своєю діяльністю створюють необхідні умови для успішного 

функціонування основних виробничих цехів? 

539. Вид планування, що розробляється до одного року? 

540. Вид планування, основним завданням якого є визначення фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства та фінансове планування? 

541. Сукупність робіт, яку розглядають як єдине ціле при плануванні, обліку, аналізі та 

оперативному регулюванні виробництва, характеризується як? 

542. Фінансовий план - це 

543. План обороту готівки на підприємстві? 

544. Принцип планування, який передбачає, що у підготовці планів повинні бути задіяні 

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

реалізовувати? 

545. Процес передбачення, побудований на ймовірності, науково обґрунтованому 

судженні про перспективи розвитку об’єкта в майбутньому це? 

546. Конкретизація показників поточного плану з метою організації повсякденної 

планомірної і ритмічної роботи підприємства та його структурних підрозділів є 

основним завданням?  

547. Процес перетворення мети підприємства в прогнози та плани, процес визначення 

пріоритетів, засобів та методів їх досягнення? 

548. Для фінансового обґрунтування інвестиційного проекту розраховуються показники? 

549. Напрям планування, який характеризує плановий процес, що реалізується від вищих 

рівнів підприємства до нижчих? 

550. Принцип безперервності при плануванні роботи підприємства передбачає? 

551. Принцип планування, який передбачає, що план і процес планування може 

змінювати свою спрямованість в зв’язку з виникненням непередбачених ситуацій? 

552. Завданням фінансового плану є? 
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553. Документ, що являє собою результат комплексного дослідження основних сторін 

діяльності підприємства; опис функціонування створеного або реконструкції нового 

підприємства; робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи? 

554. Бізнес-план – це? 

555. Стислий опис майбутнього бізнесу, в якому пояснюються відмінні риси проекту, 

переваги та основні фінансово-економічні показники, має назву? 

556. Визначений стандарт ділових пропозицій потенційним партнерам та інвесторам? 

557. Розділ бізнес-плану, в якому надається інформація про забезпеченість випуску 

продукції і розвитку виробництва? 

558. Загроза того, що суб’єкт підприємницької діяльності понесе додаткові витрати, 

порівняно з тими, що передбачалися проектом або програмою його дій? 

559. Рівномірне виробництво в оперативно-календарному плані характеризується? 

560. Система норм і нормативів, які використовуються при розробленні планів 

підприємства? 

561. Необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, що відповідає 

номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів, – це? 

562. Можливість невдачі та непередбачених витрат, що виникають при підприємницькій 

діяльності, визначається як? 

563. Номенклатура продукції – це? 

564. Виробнича потужність – це? 

565. Продукція, що відвантажується споживачеві, і за яку надійшли кошти на 

розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти у 

зазначений термін? 

566. Сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, 

надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції 

тощо, які надають здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення, 

визначають? 

567. Документ, який підтверджує високий рівень якості продукції та її відповідність 

міжнародним вимогам? 

568. Коефіцієнт використання виробничої потужності розраховується як відношення… 

569. Тарифна сітка - це шкала, яка складається? 

570. Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає? 

571. Мінімальна заробітна плата - це? 

572. Проста погодинна заробітна плата розраховується на підставі? 

573. Посадовий оклад — це? 

574. До основної заробітної плати належать? 

575. Кількість виробленої продукції, що припадає на одного середньооблікового 

працівника? 

576. До яких факторів зростання продуктивності праці належить вдосконалення методів 

планування і систем оплати праці? 

577. За способом включення елементів затрат в об'єкт обліку і калькуляції затрати 

поділяються на? 

578. Витрати — це? 

579. У складі матеріальних витрат відображаються? 

580. За характером зв'язку з процесом виготовлення продукції витрати поділяються на? 

581. 3мінні витрати – це ті, що? 

582. До непрямих витрат належать? 

583. До постійних витрат належать? 

584. Приріст витрат, що пов'язаний з випуском додаткової одиниці продукції, – це? 
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585. Кошторис витрат на виробництво складається на підставі? 

586. Оптимальні витрати – це? 

587. При формуванні калькуляції витрати групуються за ознакою? 

588. Грошовий вираз вартості продукції? 

589. Ціни, які формуються за принципом вільного ціноутворення за умови їх певного 

державного регулювання на окремі види продукції (роботи, послуги)? 

590. Функція ціни, яка передбачає оцінку майна, облік результатів господарювання та їх 

прогнозування? 

591. Залучення необхідних коштів для покриття потреби в основному і оборотному 

капіталі – це? 

592. Нерозподілений прибуток – це? 

593. До внутрішніх чинників, що впливають на розмір прибутку, належать? 

594. Чистий прибуток – це?  

595. Прибуток від реалізації розраховується на підставі? 

596. Сума, на яку доходи перевищують витрати? 

597. Рентабельність – це показник, що характеризує?  

598. Рентабельність активів розраховується на підставі? 

599. Рентабельність продукції розраховується на підставі? 

600. Критерій результативності "економічність" відображає? 

601. Для аналізу фінансового стану підприємства необхідно використати? 

602. Частку власного капіталу в структурі валюти балансу характеризує показник? 

603. Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної 

діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з 

урахуванням запланованого обсягу виробництва? 

604. Діяльність підприємства, що призводить до змін розміру та складу власного і 

позикового капіталу підприємства? 

605. Діяльність підприємства, що пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції, 

що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його 

доходу?  

606. Сукупність організаційно-технічних заходів з покращення основних параметрів і 

характеристик агрегатів? 

607. Інтервал часу, за який з лінії сходять вироби, що пересуваються послідовно один за 

одним? 

608. Спосіб виконання виробничого процесу, який передбачає сукупність відповідних 

заходів та прийомів його реалізації? 

609. Тип виробництва, що характеризується широкою номенклатурою та використанням 

універсального устаткування? 

610. Координація й оптимізація в часі та в просторі всіх матеріальних і трудових 

елементів виробництва з метою досягнення у визначені терміни найефективнішого 

виробничого результату? 

611. Показник, що розраховується як сума виробничої потужності на початок року та її 

приросту за мінусом вибуття, називається? 

612. До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, що? 

613. Показник, що характеризує абсолютну величину перевищення вартісної оцінки 

очікуваних результатів над сумарними витратами ресурсів за певний період часу? 

614. Господарська операція, що передбачає внесення коштів або майна до статутного 

фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною 

особою? 
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615. Господарська операція, що передбачає придбання цінних паперів, деривативів та 

інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку? 

616. Господарська операція, що передбачає здійснення капітальних або фінансових 

інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій? 

617. Які з наведених нижче показників не належать до вартісних показників виробничої 

програми підприємства? 

618. Загальною вартістю усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і 

послуг виробничого характеру, призначених для продажу або реалізації різним 

споживачам називають? 

619. Перелік найменувань виробів, що випускаються підприємством, визначає? 

620. Що з наведеного переліку відповідає визначенню валового обороту?  

621. Який елемент відноситься до складу вартості товарної продукції підприємства? 

622. Який елемент включається до внутрішньозаводського обороту підприємства? 

623. За яких умов виробничо-господарську діяльність підприємства вважають 

неефективною? 

624. За місяць працівником було відпрацьовано 20 робочих днів, в т.ч. 1 передсвятковий 

день. Робочий день – 8 годин. Тарифна годинна ставка становить 15 грн. 

Заробітна плата працівника за простою погодинною системою за місяць склала? 

625. Конверсія виробництва – це? 

626. У першочерговому порядку при ліквідації підприємства задовольняються борги? 

627. Метод оцінки рівня якості, що ґрунтується на результатах аналізу сприймання 

органами чуттів людини без застосування технічних вимірювальних і реєстраційних 

засобів, називається? 

628. Процес одночасного розвитку технологічно не пов’язаних між собою видів 

виробництва, значного розширення номенклатури і асортименту вироблюваних 

підприємством виробів називається? 

629. Який тип виробництва характеризується вузькою номенклатурою продукції, 

великим обсягом безперервного й тривалого виготовлення однакових виробів? 

630. Чи може держава встановлювати ціну на продукцію? 

631. Хто вперше ввів поняття «капітал» як основне майно, основну суму коштів? 

632. Які стадії проходять оборотні активи в процесі виробництва? 

633. Основною структурною одиницею виробничого процесу є: 

634. Що таке ефективність виробництва? 

635. Яке співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної 

плати? 

636. Управління запасами – це? 

637. Підсумки активу і пасиву балансу називають? 

638. Фінансова звітність - це? 

639. Основний принцип складання балансу припускає? 

640. Пасив балансу містить інформацію про? 

641. Фінансовий стан підприємства залежить від? 

642. Платоспроможність – це 

643. Економічний ефект є показником, що характеризує? 

644. Різниця між чистим доходом реалізованої продукції й собівартістю реалізованої 

продукції – це? 

645. Підвищення цін на продукцію підприємства впливає на величину валового прибутку 

убік? 

646. Беззбитковість – це 

647. Вивченням беззбитковості займається? 
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648. Рішення про напрямки розподілу прибутку приймають? 

649. Майно підприємства, його склад і стан у грошовій формі відображаються у? 

650. Надходження коштів від реалізації продукції, робіт і послуг належить до? 

651. Позиковий капітал – це? 

652. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від… 

653. Звіт про рух грошових коштів складається двома способами? 

654. Для оцінки платоспроможності підприємства використовується? 

655. Ключовими факторами, що впливають на величину коефіцієнта рентабельності 

активів, є? 

656. Під «калькуляцією» слід розуміти… 

657. Форма балансу в Україні? 

658. Процес реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) належить до? 

659. Процес виробництва – це? 

660. Спеціальність — це? 

661. Витрати – це? 

662. Точка беззбитковості – це такий обсяг діяльності, коли? 

663. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – це звіт? 

664. Звіт про власний капітал – це звіт?  

665. Звіт про рух грошових коштів – це звіт? 

666. Баланс (звіт про фінансовий стан) – це звіт? 

667.  Що є показником продуктивності праці? 

668. Якщо випуск продукції збільшується, а кількість працівників підприємства 

залишається незмінною, то продуктивність праці?  

669. Кількість продукції, яку повинен виробити працівник за одиницю часу, – це?  

670. Оптимальна кількість устаткування, закріплена за працівником, характеризує норма? 

671. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці?  

672. Якщо виробництво продукції на одного працівника підприємства зростає, то 

трудомісткість?  

673. Процес ефективного впливу на людей заради реалізації місії підприємства називається? 

674. На що впливає кількість працівників і якісний склад персоналу? 

675. Що називається ціною праці? 

676. Що є найбільш прогресивним засобом підвищення продуктивності праці? 

677. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньоблікової їх 

чисельності – це показник?  

678. Класифікатор за ЄДРПОУ передбачає класифікацію підприємств за… 

679. Відрядна форма оплати праці – це? 

680. Погодинна форма оплати праці – це? 

681. Розцінка – це? 

682. Чому дорівнює ПДВ з одиниці продукції, якщо ціна товару (в т.ч. ПДВ) – 150 грн., 

ставка ПДВ – 20 %? 

683. За відношенням до обсягів виробництва розрізняють витрати? 

684. За способом віднесення на собівартість окремих видів продукції розрізняють 

витрати? 

685. За єдністю складу розрізняють витрати? 

686. Матеріальні витрати складають 10000 грн., витрати на оплату праці 5000 грн., 

відрахування на соціальні заходи 2000 грн., амортизація 600 грн., інші витрати 

встановлено в розмірі 1000 грн., зворотні відходи 200 грн. Визначити виробничу 

собівартість продукції. 

687. До виробничої собівартості не належать витрати підприємства на? 
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688. Визначити продуктивність праці працівників підприємства за чистим доходом у 

2017 році, якщо чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 

50 000,0 тис. грн., а середньооблікова чисельність працівників – 200 осіб ? 

689. Виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, 

виконані роботи та надані послуги – це? 

690. Узагальнюючий показник собівартості промислової продукції – це? 

691. До витрат за економічними елементами, згідно з П(С)БО 16, не належать; 

692. Адміністративні витрати підприємства – це? 

693. До матеріальних витрат належать? 

694. Розрахувати темп приросту чистого прибутку підприємства (у %) у 2017 році 

порівняно з 2016 роком, якщо в 2017 році він склав 8000 тис. грн., а в 2016 році 

7770 тис. грн.? 

695. До прибутків від операційної діяльності підприємства належать?  

696. Визначити виробіток на одного працюючого, якщо обсяг виготовленої продукції у 

звітному періоді становить 360,0 тис. грн. а середньооблікова чисельність 

працівників – 18 осіб? 

697. Загальна сума операційних витрат підприємства у звітному році становила 

600,0 тис. грн., питома вага матеріальних затрат у їхній структурі склала 27 %. 

Визначити суму матеріальних витрат у звітному періоді, тис. грн.? 

698. Грошові надходження від продажу продукції – це?  

699. Ефективність діяльності підприємства – це?  

700. Показник ефективності діяльності підприємства – це?  

701. Визначити чистий дохід підприємства у звітному періоді, якщо кількість реалізованої 

продукції у звітному періоді становить 3000 одиниць, а ціна одиниці реалізованої 

продукції (з ПДВ за ставкою 20%) – 150,0 грн.? 

702. Визначити чистий прибуток підприємства за квітень 2015 року, якщо прибуток до 

оподаткування становить 20 000 грн. та ставка податку на прибуток складає 18 %? 

703. Скорочення тривалості робочого тижня характеризує? 

704. Визначити валовий прибуток підприємства, якщо чистий доход від реалізації 

продукції склав 40 000,0 тис. грн., а виробнича собівартість реалізованої продукції – 

21750 тис. грн.? 

705. За методом розрахунку виділяють ефективність виробництва? 

706. За об'єктами оцінки виділяють ефективність виробництва? 

707. У пасиві балансу відображається?  

708. Розрахувати рентабельність операційної діяльності (у %), якщо прибуток від 

операційної діяльності склав 15000 тис. грн., а операційні витрати – 100 000 тис. грн.? 

709. Валова продукція – це? 

710. Чиста продукція – це?  

711. Частина валової продукції, яка реалізується за межі підприємства різним 

споживачам? 

712. Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік у складі коштів, які 

спрямовуються на споживання, належать до? 

713. Визначити рівень зносу основних засобів підприємства (у %), якщо їх первісна 

вартість складає 5 000 тис. грн., а сума знос – 3 250 тис. грн.? 

714. Фонд споживання на підприємстві – це? 

715. Матеріальною основою процесу відтворення є?  

716. Коефіцієнт фінансової залежності відображає відношення?  

717. До аспектів конкуренто-спроможності підприємства належать?  

718. Ціна реалізації продукції є критерієм визначення?  
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719. Визначити норму виробітку працівника (у шт.), якщо фонд часу на зміну складає 

8,0 год., а норма часу на одиницю продукції дорівнює 20 хвилин? 

720. Адміністративні витрати підприємства в травні місяці становили 50 000,0 грн., а у 

червні збільшились на 8,5 %. Визначити абсолютну величину адміністративних 

витрат у червні? 

721. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних активів підприємства, якщо чистий доход  

від реалізації продукції склав 50 000 тис. грн., а середньорічна вартість оборотних 

активів – 28 000 тис. грн.? 

722. Визначити відсоток виконання плану, якщо у 2017 році підприємство виготовило 

40 000 одиниць продукції при плані – 45 000 одиниць? 

723. Фондовіддача підприємства у звітному періоді становила 3,0 при середньорічній 

вартості основних засобів 150 тис. грн. Визначте величину чистого доходу 

підприємства? 

724. Визначити величину собівартості реалізованої продукції підприємства, якщо чистий 

дохід у звітному періоді становив 400 тис. грн., а валовий прибуток – 120 тис. грн.? 

725. Визначити показник фондомісткості, якщо показник фондовіддачі становить 1,3? 

Економіка торгівельного підприємства 

726. Яке визначення характеризує товарооборот підприємства як економічну категорію? 

727. Економічний зміст роздрібного товарообороту – це? 

728. Фактори, що визначають обсяги, структуру та перспективи розвитку роздрібного 

товарообороту підприємства – це? 

729. Який взаємозв'язок між факторами роздрібного товарообороту правильний? 
730. Яке призначення товарних запасів поточного зберігання? 

731. Яким терміном визначається маса товарів, призначених для наступного продажу, що 
знаходиться у сфері обігу у процесі переміщення від виробника до споживача? 

732. Який показник використовується для оцінки забезпеченості товарообороту 
товарними запасами? 

733. Як визначити товарні запаси в днях? 

734. Який показник визначає період за який товар проходить увесь шлях від виробництва 

до кінцевого споживача? 

735. Конкуренція – це? 

736. Як впливає прискорення товарооборотності на фінансові показники діяльності 

торгівельного підприємства? 

737. Який вид товарного запасу постійно змінюється ? 

738. Які з перелічених чинників не враховуються при плануванні обсягу реалізації товарів 

повсякденного попиту? 

739. Які з перелічених чинників не враховуються при плануванні обсягу реалізації 

товарів тривалого користування? 

740. Який економічний зміст товарного забезпечення обороту торговельного 
підприємства? 

741. Який показник характеризує обсяг товарообороту торгового підприємства за яким сума одержаного 
валового доходу буде дорівнювати сумі поточних валових витрат? 

742. Яка мета нормування товарних запасів? 

743. За яким алгоритмом визначається необхідний обсяг надходження товарів? 

744. Персонал торгівельного підприємства визначається як?  

745. До показників з праці не належать? 

746. Як визначається продуктивність праці працівників торгівельного підприємства? 

747. Як підвищення продуктивності праці впливає на ефективність господарсько-фінансової 

діяльності торгівельного підприємства? 
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748. Які витрати не є складовими фонду оплати праці? 

749. Який фонд формується у торгівельному підприємстві для оплати праці персоналу? 

750. Які складові формують фонд основної заробітної плати ? 
751. Яка економічна сутність витрат обігу торговельного підприємства ? 

752. Який показник характеризує обсяг товарообороту, за якого сума валових доходів 
покриває поточні витрати та утворює прибуток, що відповідає уявленню власників 
про мінімальний рівень рентабельності? 

753. Що означає поняття «амортизація основних засобів торговельного підприємства»? 

754. За якою ознакою витрати обігу торговельного підприємства розподіляють на прямі і 
непрямі? 

755. Які внутрішні фактори визначають розмір та рівень поточних витрат підприємства? 

756. Як збільшення обсягу роздрібного товарообороту впливає на загальний рівень 

витрат? 

757. Який економічний зміст категорії роздрібна ціна? 

758. Розвиток торгівлі тісно пов'язаний з? 

759. У чому полягає сутність принципу беззбитковості при розрахунку вихідної ціни? 

760. У чому полягає сутність методу ціноутворення «отримання цільової норми 

прибутку»? 

761. За яким методом ціноутворення встановлюється ціна на аналогічний товар 

конкурентів? 

762. Які елементи не включаються до роздрібної ціни? 

763. Які елементи не включаються до оптової відпускної ціни підприємства? 

764. Основні складові, що формують торговельну надбавку ? 

765. Як визначається торгівельна надбавка ? 

766. Як визначається прибуток торговельного підприємства? 

767. Рентабельність торгівельної діяльності – це? 

768. У якій бухгалтерській звітності розкривається інформація про витрати операційної 
діяльності підприємства у розрізі окремих економічних елементів? 

769. Як розраховується показник «рівень валового доходу» торговельного підприємства? 

770. Товарні ресурси предметів споживання – це?  

771. Який показник визначає час, за який товарний запас робить свій кругообіг ? 

772. На основі якої форми власності можуть діяти торгівельні підприємства в Україні? 
773. Конкурентоздатність товару  – це? 
774. Для задоволення своєї потреби покупець повинен? 

775. Які є джерела формування валових доходів торговельного підприємства? 

Статистика 

776. Статистика – це? 

777. Предмет статистики становить? 

778. Що таке статистична сукупність? 

779. До основних категорій статистичної науки належать? 

780. Дайте визначення одиниці статистичної сукупності 

781. Дайте визначення поняттю «варіація» 

782. Статистична ознака – це? 

783. Закон великих чисел виявляє? 

784. Ознаки соціально-економічного явища, що не піддаються числовому вираженню, 

називаються?  

785. Виберіть дискретну ознаку? 

786. Серед наведених показників оберіть кількісну ознаку? 
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787. Закономірність у статистиці – це? 

788. Статистичні показники класифікуються за такими ознаками? 

789. Статистичний показник характеризує? 

790. За способом обчислення розрізняють такі види статистичних показників? 

791. Певна множина елементів, поєднаних єдиними умовами існування та розвитку, що 

характеризуються масовістю та наявністю варіації, називається?  

792. Відповідно до класифікації, за змістом ознаки сукупності поділяються на?  

793. Статистичне спостереження передбачає? 

794. Як називається документ, що містить перелік запитань, на які треба відповісти при 

статистичному спостереженні? 

795. За повнотою охоплення одиниць сукупності розрізняють спостереження? 

796. За охопленням одиниць сукупності запис актів громадянського стану (народження, 

одруження, розлучення тощо) це спостереження? 

797. За способом реєстрації фактів запис актів громадянського стану (народження, 

одруження, розлучення тощо). – це спостереження? 

798. До якого виду статистичного спостереження належить перепис населення? 

799. Поточним називається спостереження, за якого? 

800. Статистичне групування – це? 

801. Величини, які є іменованими числами та мають свою назву та одиниці вимірювання 

називаються? 

802. Стан економіки характеризується за допомогою таких груп статистичних 

показників? 

803. Функція статистичних показників, яка полягає в тому, що вони виконують важливе 

завдання при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень, є функцією? 

804. За ознакою часу статистичні показники поділяються на? 

805. Час, станом на який реєструються дані спостереження, називається? 

806. До вимог, яким не повинна відповідати програма спостереження, належать? 

807. Комплекс послідовних операцій, спрямованих на упорядкування первинного 

статистичного матеріалу з метою виявлення характерних рис та певних типових ознак 

називається? 

808. Ознаки, які не мають кількісного вираження і реєструються текстовим записом, 

називаються? 

809. Зведення, при якому обробка та підрахунок узагальнених показників відбувається за 

результатами вже здійсненого зведення, називається?  

810. Формула Стерджесса ( nm lg322.31 ) використовується для визначення? 

811. Статистичне групування – це? 

812. Основою групування можуть бути лише? 

813. До якого виду групувань слід відносити визначення структури та структурних 

зрушень? 

814. До якого виду групувань слід відносити визначення типів соціально-економічних 

явищ, виділення однорідних груп і підгруп? 

815. Форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого викладення числових 

результатів зведення і обробки статистичного матеріалу – це? 

816. До групування з нерівними інтервалами належать? 

817. Ряди розподілу, побудовані за кількісною ознакою, називаються?  

818. Статистичною таблицею є? 

819. Числа, що показують кількість повторень тієї чи іншої варіанти в ряді розподілу, 

називаються? 

820. До атрибутивних (якісних) ознак належать? 
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821. Співвідношення фактичних рівнів одного і того самого явища у часі дає відносну 

величину? 

822. Співвідношення однойменних показників, що характеризують різні об’єкти або 

території, дає відносну величину? 

823. Співвідношення між частиною явища та явищем в цілому дає відносну величину? 

824. До кількісних ознак належать? 

825. Характерна особливість абсолютних величин виражається у тому, що вони? 

826. Відносні величини динаміки характеризують? 

827. Що характеризує середня величина? 

828. До якого виду відносних величин слід відносити продуктивність праці? 

829. Чи зміниться середня величина, якщо всі варіанти зменшити у 10 разів? 

830. Обсяг реалізації продукції у І кварталі становив 800 тис. грн., у ІІ кварталі реалізація 

продукції збільшилась на 100 тис. грн. Відносна величина динаміки становить? 

831. За планом підприємство повинно було випустити продукції на суму 600 тис. грн., а 

фактично випустило на 450 тис. грн., то відсоток виконання плану буде 

дорівнювати?  

832. Визначити питому вагу продукції вищої якості у загальному обсязі продукції, якщо 

відомо, що продукція вищої якості складає 100 од., а загальний обсяг випущеної 

продукції – 120 од. 

833. Кількість хлопчиків на 100 дівчаток серед новонароджених – це показник? 

834. Кількість великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га с / г угідь – це показник? 

835. Середні величини вимірюються у? 

836. Якщо немає відомостей про розмір явища, то у відповідній клітинці таблиці 

проставляється? 

837. Якщо при заповненні таблиці клітинка не підлягає заповненню як така, що не має 

економічного змісту, проставляється позначка?  

838. Якщо при заповненні таблиці у клітині відсутнє явище, то у відповідній клітині 

проставляється позначка?  

839. Для наочного представлення структури явища використовується наступна діаграма? 

840. Варіація в статистиці – це? 

841. До абсолютних показників варіації не належать? 

842. Розмах варіації – це? 

843. Дисперсія – це? 

844. Що характеризує мода? 

845. Що характеризує медіана? 

846. Критерієм однорідності сукупності є? 

847. Середнє квадратичне відхилення визначається як корінь квадратний із? 

848. Вибіркова сукупність – це? 

849. Вибіркове спостереження – це? 

850. Величини, які є іменованими числами, що мають свою назву та одиниці 

вимірювання, називаються? 

851. За поточний рік підприємство «Вереск» фактично виробило 140,0 тис. од. продукції 

при встановленому плані 100,0 тис. од. Яким буде значення відносної величини 

виконання плану? 

852. Відмінність, коливання між кількісними значеннями ознаки одиниць сукупності 

називають? 

853. За формою аналітичного вираження розрізняють зв’язки між соціально-

економічними явищами? 

854. За напрямком дії (спрямованістю) розрізняють зв’язки між соціально-економічними 
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явищами? 

855. Прямі зв’язки – це зв’язки? 

856. Обернені зв’язки – це зв’язки? 

857. Що характеризує ряд динаміки? 

858. Рядом динаміки називається? 

859. Ряд показників, що характеризують зміну розмірів суспільних явищ у часі – це? 

860. Що характеризує абсолютний приріст? 

861. Що характеризує темп росту (зростання)? 

862. Що характеризує темп приросту? 

863. Що характеризує абсолютне значення 1 % приросту? 

864. За якою середньою визначається середній рівень моментного ряду? 

865. За якою формулою визначається середній рівень інтервального ряду динаміки? 

866. Що характеризує середньорічний абсолютний приріст? 

867. Що характеризує середньорічний темп приросту? 

868. Що характеризує середній темп росту (зростання)? 

869. Які із наведених показників використовуються для аналізу динамічного ряду? 

870. Кількість лікарів у районі за 5 років (на 01.01 кожного року) становило 120; 122; 125; 

121; 118. Який динамічний ряд наведено? 

871. Оберіть приклад визначення показника абсолютного приросту (динамічний ряд: 10, 

15, 5)? 

872. Оберіть приклад визначення показника темпу росту (динамічний ряд: 24, 12, 4)? 

873. Кількість зареєстрованих шлюбів у вересні становила 250, у жовтні – 320. Темп росту 

(зростання) становив? 

874. Чистий дохід підприємства у 2016 році становив 280 тис. грн., у 2017 році – 

330 тис. грн. Темп приросту чистого доходу складає? 

875. За ступенем охоплення одиниць сукупності індекси поділяються на? 

876. Індекси, що характеризують зміну величини окремого елемента явища у динаміці, 

називаються? 

877. Визначити розмах варіації. Вік робітників однієї бригади представлений наступним 

чином: 28, 30, 31, 46, 47, 48, 50 років. 

878. Визначити відносний показник виконання плану у звітному періоді. Планом на 

звітний місяць передбачено виробництво продукції на 203 тис. грн., фактичний обсяг 

виробництва у попередньому місяці складав 180 тис. грн, у звітному – 220 тис. грн.  

879. Визначити відносний показник структури для жіночого населення. Згідно з даними 

перепису населення, в країні мешкає 23501 особа. Серед них чоловіків – 5611, жінок 

– 17890.  

880. Визначити середню тривалість переговорів опитаних абонентів. В результаті 

вибіркового опитування десяти абонентів зареєстровано таку тривалість міжміських 

телефонних переговорів із зарубіжжям, хв.: 7; 10; 5; 10; 7; 6; 10; 8; 12; 5. 

881. Обчислити середні витрати часу на завантаження вагона шихтою.  

За даними вибіркового обстеження, витрати часу на завантаження вагону шихтою з 

вугільної башти становлять, с: 104, 113, 110, 108, 105, 97, 103, 111, 119, 100.  

882. За часовою ознакою ряди динаміки поділяються на? 

883. Із наведених рядів динаміки ряд абсолютних величин є? 

884. Із наведених рядів динаміки інтервальним рядом є? 

885. Яким буде індекс продуктивності праці, якщо продуктивність праці збільшилась на 

30 %? 

886. Яким буде загальний індекс зміни виробництва за два роки, якщо протягом року 

виробництво продукції збільшилось на 10 %, а наступного ще на 18 %. 
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887. Індекс продуктивності праці на досліджуваному підприємстві складе … , якщо 

продуктивність праці протягом року збільшилась на 25 %. 

888. Визначте загальний індекс зміни виробництва продукції за два роки, якщо протягом року 

виробництво продукції збільшилось на 15 %, а наступного ще на 18 %? 

889. Якщо за перший рік трудомісткість виробництва знизилась на 15 %, а наступного 

року зросла на 5 %, то за два роки продуктивність праці на даному підприємстві? 

890. У 2016 році продуктивність праці зросла на 25 %, а в 2017 – на 10 %. На скільки 

відсотків зросла продуктивність праці за два роки? 

891. Темпи зростання реальної заробітної плати в Україні становили (у % до 

попереднього року): у 2016 р. – 118,2; у 2017 р. – 115,2. Визначте, на скільки відсотків 

збільшилась заробітна плата, у порівняно з 2015 роком? 

892. Щорічний приріст валової продукції промислового підприємства становив (у % до 

попереднього року): 2016 р. – 15,2; 2017 р. – 25,0. Визначте середньорічний темп 

приросту? 

893. Індекси використовуються в аналізі для вивчення? 

894. За метою дослідження та призначенням статистичні таблиці поділяються на? 

895. Визначити середньомісячний рівень заробітної плати працівників цеху, якщо їх 

місячний заробіток становив, грн.: 1350, 1395, 1420, 1465, 1465, 1470, 2010, 2150, 

3520, 4200. 

896. Інтервали в статистичних групуваннях можуть бути? 

897. Залежно від кількості змінюваних показників ряди динаміки поділяються на? 

898. Річний баланс підприємства відноситься до такого виду спостереження? 

899. Групування населення за рівнем доходів є групуванням? 

900. З наведених рядів динаміки моментним рядом є? 

Фінанси підприємства 

901. Фінанси підприємств - це 

902. Грошовий оборот – це? 

903. Яка з форм кредиту оформляється векселем? 

904. Платіжне доручення – це? 

905. Що є складовою прибутку від фінансової діяльності? 

906. Оборотні виробничі фонди – це? 

907. Який напрям розміщення оборотних коштів можна віднести до середньоліквідних 

активів? 

908. Власні джерела формування оборотних коштів – це? 

909. Розрахунки з відстрочкою платежу представляють собою? 

910. Споживчий кредит – це? 

911. Що таке кредитоспроможність? 

912. Знос основних засобів – це? 

913. Нормативний метод фінансового планування – це? 

914. Якими показниками характеризується фінансова стійкість підприємства 

915. До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі? 

916. Від часу проведення фінансовий контроль на підприємстві поділяється на? 

917. Принцип маневреності забезпечує? 

918. Згідно з П (С)БО 16 витрати – це? 

919. Форма контролю, що застосовується для контролю дотримання діючих форм 

документів і правильності заповнення їх реквізитів –це? 

920. Процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо 

пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення 

суми боргів – це … 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 54/52 

 

921. Забезпечення зменшення будь-яких інвестицій та інших витрат досягається за умови 

дотримання? 

922. Чистий дохід – це валовий дохід за мінусом? 

923. Навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через подання 

недостовірних даних називається … 

924. Балансовий метод фінансового планування – це? 

925. Сталі пасиви відносять до? 

926. Прибуток підприємства відносять до? 

927. Кредити банків відносять до? 

928. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає у наступному? 

929. Кількість оборотів оборотних активів за визначений період характеризує показник? 

930. Безготівкові розрахунки – це 

931. Які з наведених оборотних активів відносять до фондів обігу? 

932. Вексель – це 

933. Акредитив – це 

934. Що є складовою прибутку від фінансових операцій? 

935. Який показник використовується для обчислення валового прибутку підприємства. 

936. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства 

937. Джерело сплати податку на прибуток – це... 

938. Оборотні кошти підприємства – це... 

939. Грошові кошти підприємства – це... 

940. Які складові оборотних активів відносяться до нормованих? 

941. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, 

матеріалах, купівельних напівфабрикатах? 

942. Знайдіть правильне визначення рентабельності реалізації продукції? 

943. Показник ефективності використання оборотних коштів – це... 

944. Які активи можна віднести до високоліквідних активів? 

945. Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних 

активів? 

946. Оборотні кошти підприємств в процесі здійснення кругообігу виступають 

одночасно? 

947. До виробничих оборотних фондів відносяться? 

948. Сутність методу прямого розрахунку при плануванні оборотних активів? 

949. Сукупний норматив оборотних активів – це? 

950. Коефіцієнт завантаження оборотних активів є оберненою величиною? 

951. Об’єктами кредитування можуть бути 

952. На які цілі надається банківський кредит? 

953. З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом? 

954. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між? 

955. Позики за забезпеченням бувають? 

956. Факторинг – це? 

957. Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних 

відрахувань? 

958. Фінансовий план господарських суб’єктів – це? 

959. Фінансовий стан підприємства характеризується... 

960. Фінансовий стан підприємства залежить від... 

961. Основним завданням аналізу фінансового стану є... 

962. Предметом фінансового аналізу підприємства є… 

963. Санація підприємства – це? 
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964. Основний зміст реорганізації полягає в... 

965. Оборотні кошти в результаті кругообігу? 

966. При розрахунку норми запасу оборотних коштів у виробничих запасах основним є? 

967. Короткостроковий кредит надається на строк? 

968. До внутрішніх (ендогенних) факторів фінансової кризи належать? 

969. Хто встановлює розміри відсоткових ставок за видачу кредиту комерційними 

банками? 

970. На вдосконалення організаційної структури підприємства та підвищення якості 

менеджменту спрямовані санаційні заходи … 

971. Професійною діяльністю в галузі антикризового менеджменту при виконанні 

функцій керуючого санацією займається … 

972. Фінансовий контролінг поділяють на? 

973. Аналіз та порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів одного й 

того самого підприємства здійснюється під час? 

974. Здійснення аналізу сильних і слабких сторін компанії, та її можливостей і ризиків 

здійснюється під час… 

975. Серед моделей прогнозування банкрутства найбільшого поширення в закордонній 

практиці набула? 

976. Головною метою санаційного аудиту є? 

977. Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, 

організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають його здатність до 

успішного проведення фінансової санації називається … 

978. Який з видів об’єднань має тимчасовий характер? 

979. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) підприємства - це … 

980. Функція відповідальності та гарантії власного капіталу передбачає, що … 

981. Кредитна лінія – це? 

982. Зменшення номінальної вартості акцій називається? 

983. До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємства не відносять? 

984. Форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської 

заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів – це … 

985. У разі збільшення зареєстрованого капіталу акціонерного товариства переважне 

право на купівлю корпоративних прав мають … 

986. Що полягає у зупинці або відстроченні виконання боржником грошових зобов'язань? 

987. Відстрочені (пролонговані) кредити – це … 

988. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням? 

989. Розрахунковий чек – це? 

990. Здійснення фінансової реструктуризації передбачає … 

991. Об'єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові 

послуги називається? 

992. Спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-

правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності 

підприємства називається  

993. В разі злиття чи приєднання підприємств складається? 

994. Під трансфертами підприємствам з боку держави на фінансування поточних витрат 

розуміють? 

995. До суб’єктів фінансів підприємств не належать? 

996. В процесі якого з елементів фінансового планування здійснюється його аналіз і 

управління? 
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997. Робочий орган, який здійснює ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності і 

призначається інстанціями, котрі прийняли рішення про ліквідацію підприємства 

називається? 

998. Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню… 

999. Припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного 

господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення 

визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна – це? 

1000. Ситуацію, коли покупець не заплатить за об’єкт ціну, яка перевищує існуючу 

мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю, передбачено принципом … 

 

 

 

 


