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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр " 

КОНСТУТИЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 

1. Базові основи Конституційного права в Україні 

2. Права людини та громадянина в Україні 

3. Свободи людини та громадянина в Україні 

4. Обов'язки людини та громідянина в Україні 

5. Вибори в Україні  

6. Референдум в Україні 

7. Верховна Рада Україні 

8. Президент Україні 

9. Кабінет Міністрів України 

10. Органи виконавчої влади в Україні 

11. Прокуратура в Україні 

12. Правосуддя в Україні 

13. Територіальний устрій в Україні 

14. Автономка республіка Крим 

15. Загальні питання місцевого самоврядування в Україні 

16. Конституційний суд України 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

1. Загальні положення щодо роботи Верховної ради України 

2. Організація роботи Верховної Ради України  

3. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та 

відкликання її посадових осіб  

4. Законодавча процедура  

5. Розгляд Верховною Радою України питань за спеціальними 

процедурами  

6. Розгляд питань, пов’язаних із здійсненням контрольних 

функцій Верховною Радою України  

7. Загальні положення державної служби в Україні 

8. Правовий статус державного сулжбрвця 

9. Управління державною службою 

10. Вступ на державну службу 

11. Службова кар’єра 

12. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії 

13. Робочий час, відпустки та відпочинок державного службовця 

14. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців 

15. Припинення державної служби 

16. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах 

17. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування.  

18. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.  

19. Гарантії місцевого самоврядування.  

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 

1. Основні положення  цивільного права в Україні. 

2. Поняття особи. 

3. Об'єкти цивільних прав. 

4. Правочини.  

5. Представництво. 

6. Строки та терміни.  

7. Позовна давність. 

8. Особисті немайнові права фізичної особи. 

9. Право власності та інші речові права. 

10. Право власності. 

11. Речові права на чуже майно. 

12. Право інтелектуальної власності 

13. Зобов'язальне право. 

14. Загальні положення про зобов'язання 

15. Загальні положення про договір. 

16. Окремі види зобов'язань. 

17. Договірні зобов'язання  

18. Недоговірні зобов'язання  

19. Спадкове право. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Поняття, предмет, методи та джерела господарського права 

2. Суб’єкти господарського права 

3. Правове становище підприємств 

4. Правовий статус господарських товариств 

5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

6. Правові засади приватизації державного та комунального майна 

7. Загальні положення щодо господарських зобов’язань 

8. Господарські договори 

9. Відповідальність у господарських правовідносинах 

10. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 

11. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання 

12. Правове регулювання діяльності транспорту 

13. Правове регулювання господарської діяльності в галузі будівництва 

14. Правове регулювання банківської діяльності 

15. Правове регулювання інноваційної, страхової та аудиторської діяльності 

16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

17. Правовий режим інвестування в Україні. Комерційна концесія 

18. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон 
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Публічне 

управління та адмінічтрування” проводяться у письмовій формі у вигляді 

тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається із тестів поділених на 3 блоки за рівнем складності. 

Фахове вступне випробування містить 40 тестових питань і включає: 

- 33 завдання першого рівня складності, які оцінюються в 2 бали за 

правильну відповідь, в тому числі: 

Конституційні положення – 10 завдань; 

Державне управління – 10 завдань 

Господарське право – 10 завдань 

Цивільне право – 10 завдань 

- 4 завдання другого рівня складності - 4 бали за правильну відповідь; 

- 3 завдання третього рівня складності - 6 балів за правильну відповідь. 

Максимальна сума балів - 100. У разі наявності виправлень відповідь не 

зараховується. Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем “Магістр” за спеціальністю “Публічне управління та 

адміністрування” можуть бути вступники, які набрали не менше 124 балів за 

результатами фахових вступних випробуваннянь. 
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ ТА 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МАГІСТР" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Питання 
1. Яка конституційна кількість депутатів Верховної Ради України: 

2. В залежності від форми територіального устрою держава може бути: 
3. Юридичні факти це: 
4. Вищим органом виконавчої влади в Україні є: 
5. З якого віку фізична особа набуває повної дієздатності: 
6. Через який час має право на відпустку працівник в перший рік роботи: 

7. Крім законів Верховна Рада України приймає: 
8. Хто затверджує Державний бюджет України: 

9. Право на освіту відноситься до: 
10. До ознак юридичної особи відносять: 
11. З якого віку фізична особа набуває неповної дієздатності: 
12. В залежності від мети створення юридичні особи бувають: 

13. Одна й та сама особа не може бути Президентом України: 
14. Який з цих органів є центральним органом виконавчої влади в Україні: 
15. Комунальна власність це 
16. Звання Президента України 
17. З якого віку починається правоздатність фізичної особи: 

18. В залежності від форми власності юридичні особи бувають: 

19. З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує державу: 
20. Хто крім нотаріуса може посвідчити заповіт: 

21. До об’єктів права інтелектуальної власності відносять: 

22. В залежності від організаційно-правової форми юридичні особи бувають: 
23. Визначте, яка з наведених норм відноситься до кримінального права:. 

24. В залежності від форми політичного режиму держави бувають: 
25. З якого віку починається адміністративна відповідальність: 

26. Політичний плюралізм це: 
27. Скільки років особа повинна постійно прожити на території України, щоб набути українського 

громадянства 
28. У разі дострокового припинення повноважень президента його функції виконує: 

29. Дотримання форми договору відносять до: 
30. До немайнових прав громадян відносять: 
31. Визначте, яка з наведених норм відноситься до сімейного права: 
32. Яка з цих ознак характеризує парламентську республіку: 
33. З якого віку особа може вступати в трудові правовідносини: 
34. До якої галузі права відносяться правова норма - працівник повинен особисто виконувати доручену 

йому роботу: 
35. Кому Президент України може передати свої окремі повноваження: 
36. Спікер це: 
37. У складі правосуб’єктності розрізняють: 
38. Довіреність є недійсною, якщо: 
39. Визначте, яка з наведених норм відноситься до цивільного права: 
40. Хто з цих посадових осіб є гарантом прав і свобод людини і громадянина: 
41. Особливою формою трудового договору є: 
42. Яке з цих кримінальних покарань може застосовуватись лише, як додаткове: 
43. Голова Верховної Ради обирається: 
44. Вільне волевиявлення сторін при укладанні договору відносять до: 
45. До засобів забезпечення зобов’язань відносять: 
46. Основним документом працівника є: 
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47. Визначте, яка з наведених норм відноситься до адміністративного права: 
48. Предметом адміністративного права є: 
49. Яка з цих ознак характеризує конституційну монархію: 
50. Хто з цих осіб має право законодавчої ініціативи: 
51. Які з перелічених нормативних актів приймає Президент України: 
52. Питання зміни території України вирішуються виключно: 
53. Загальний строк позовної давності: 
54. Суб’єктами права власності є: 
55. Яка з цих ознак характеризує демократичний режим: 
56. Правовим інститутом якої галузі права є право інтелектуальної власності: 
57. Що є наслідком відмови в прийнятті присяги народним депутатом: 
58. Яким шляхом здійснюється народне волевиявлення: 
59. Які з цих джерел права використовуються в Україні: 
60. Чи обов’язково проходять медичний огляд у разі прийняття на роботу особи молодше 18 років: 
61. Яка з цих ознак характеризує саме норму права: 
62. В залежності від територіальної спрямованості функції держави бувають: 
63. Верховна Рада працює: 
64. Народні депутати зобов’язані додержуватись: 
65. Повну дієздатність іправоздатність сторін при укладанні договору відносять до 
66. Відпустки поділяються на: 
67. Правовим інститутом якої галузі права є спадкове право: 
68. Який з історичних типів держави характеризує соціальна спрямованість: 
69. Найвищім судовим органом України в системі судів загальної юрисдикції є: 
70. Яке з цих кримінальних покарань може застосовуватись, лише як основне: 
71. Визначте до якої галузі права відносяться наведена норма - за вбивство, скоєне в стані необхідної 

оборони, особа не підлягає кримінальній відповідальності: 
72. Право об’єднуватись у громадські об’єднання відноситься до: 
73. Які з цих джерел права використовуються в Україні: 
74. Неповний робочий час встановлюється: 
75. До якої гілки влади входить Прокуратура України: 
76. Про, яку матеріальну відповідальність працівник обов’язково підписує договір: 
77. На який строк обираються депутати місцевих рад: 
78. Право на працю відноситься до: 
79. Який з цих конституційних обов’язків належить лише громадянам України: 
80. Загальними засадами цивільного законодавства є: 
81. Хто з цих осіб має право законодавчої ініціативи: 
82. Яка тривалість нормального робочого часу за тиждень: 
83. Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України: 
84. Яка з цих ознак характеризує президентську республіку: 
85. Що із перерахованого є галуззю права: 
86. Право на відпочинок відноситься до: 
87. Хто встановлює податки та збори: 
88. У статуті товариства вказують: 
89. Який з історичних типів держави характеризує поява громадянського суспільства: 
90. Який з цих органів є виконавчим: 
91. Який орган ініціює припинення повноважень Президента в порядку імпічменту: 
92. Не дозволяється проведення референдумів з питань: 
93. Соціальні відпустки надаються працівникам: 
94. За формою державного устрою Україна є: 
95. Який з історичних типів держави характеризується нерівністю членів суспільства і поділом їх на різні 

стани: 
96. До якої гілки влади входить Президент України: 
97. Коли проводяться чергові вибори до Верховної Ради України 
98. Визначте, яка з наведених норм відноситься до цивільного права: 
99. За формою державного правління Україна є: 
100. З якого віку громадянин може бути Президентом України: 
101. Предметом конституційного права є: 
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102. Закони відносяться до таких джерел права: 
103. З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує державу: 
104. Хто з цих посадових осіб є гарантом прав і свобод людини і громадянина: 
105. За порушення трудової дисципліни до порушника можуть застосувати одне із таких стягнень: 
106. Об’єктами цивільного права є: 
107. З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує саме правову державу: 
108. Яке з цих адміністративних стягнень не може застосовуватись до неповнолітніх: 
109. З якого віку громадянин може бути народним депутатом України: 
110. Право на страйк відноситься до: 
111. До об’єктів права інтелектуальної власності відносять: 

112. Право на недоторканість житла відноситься до: 
113. Хто призначає Прем’єр-міністра України: 
114. Угоди відносяться до таких джерел права: 
115. Активне виборче право у громадян починається з: 
116. Хто має право призначити позачергові вибори до Верховної Ради України: 
117. На підставі чого приймаються закони України: 
118. З якого моменту починається дієздатність у юридичної особи: 
119. З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує унітарну державу: 
120. Змістом правовідносин є: 
121. Вищим органом виконавчої влади в Україні є: 
122. Коли було прийнято Конституцію України: 
123. До сімейного права належать юридичні норми, які регулюють відносини: 
124. За якою виборчою системою здійснюються вибори на посаду Президента України: 
125. Суб’єктами правовідносин є: 
126. Рішення Конституційного Суду України: 
127. З якого віку громадянин може бути депутатом місцевої ради: 
128. Вкажіть обов’язковий елемент норми права: 
129. До цивільного права належать юридичні норми, які регулюють відносини: 
130. Об’єктами правовідносин є: 
131. Правоздатність це: 
132. Які існують способи реорганізації юридичної особи: 
133. З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує федеративну державу: 
134. Постанови Уряду відносяться до таких джерел права: 
135. В залежності від форми політичного режиму держави бувають: 
136. З якого віку починається адміністративна відповідальність: 
137. Політичний плюралізм це: 
138. Скільки років особа повинна постійно прожити на території України, щоб набути українського 

громадянства: 
139. У разі дострокового припинення повноважень президента його функції виконує: 
140. Право на свободу вибору відноситься до: 

141. Яким чином здійснюється досудове врегулювання спорів між суб’єктами господарювання: 
142. Як називається нормативний акт, який врегульовує питання діяльності суб'єктів господарювання, 

майнової основи господарювання, господарських зобов'язань, банкрутства, зовнішньоекономічної 

діяльності, відповідальності за правопорушення у сфері господарювання? 
143. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, уставний фонд якого поділений на частки у 

визначених уставними документами розмірах і яке несе відповідальність за своїми обов'язками власним 

майном. Члени цього товариства відповідають за його обов'язками своїми вкладами в уставний фонд, а 

якщо цієї суми недостатньо, додатковим майном, яке належить їм, в однаковому для всіх членів 

кратному розмірі залежно від вкладу кожного з учасників»? 
144. Інститут банкрутства існує для того щоб: 
145. Який державний орган розглядає справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції: 
146. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, уставний фонд якого поділений на частки у 

визначених уставними документами розмірах і яке несе відповідальність за своїми обов'язками власним 

майном. Члени цього товариства відповідають за його обов'язками своїми вкладами в уставний фонд, а 

якщо цієї суми недостатньо, додатковим майном, яке належить їм, в однаковому для всіх членів 

кратному розмірі залежно від вкладу кожного з учасників»? 
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147. Метою аудиту за українським законодавством є: 
148. Який державний орган розглядає справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції: 
149. Де реєструються суб'єкти підприємницької діяльності? 
150. За формами власності підприємства поділяються на: 
151. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, в якому один або кілька його членів 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його обов'язками додаткову 

солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники беруть участь у діяльності товариства 

лише своїми вкладами»? 
152. Неплатоспроможність є підставою для: 
153. Строк розгляду претензії: 
154. Однією із специфічних ознак суб'єктів господарського права є: 
155. Якого поняття стосується таке визначення: «Це підприємство, в уставному фонді якого іноземна 

інвестиція складає сто відсотків»? 
156. До загальних функцій договору належать: 
157. Формами фінансово-господарського контролю є: 
158. Договір купівлі-продажу - це договір про: 
159. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке має уставний фонд, поділений на визначену 

кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за обов'язками тільки майном 

товариства»? 
160. Якого поняття стосується таке визначення: «Договір, за яким одна сторона — постачальник 

зобов'язується передати (поставити) в обумовлені строки іншій стороні — покупцю товар і сплатити за 

нього визначену грошову суму»? 
161. Договір про надання послуг є: 
162. За не виконання зобов’язання понад місяць наростає пеня: 
163. Загальний строк вирішення господарських спорів в суді: 
164. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке поряд з учасниками, які відповідають за 

зобов'язаннями товариства всім своїм майном, включає також учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства»? 
165. На підставі якого документу, як правило, діє підприємство? 
166. Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, всі учасники якого відповідно до укладеної між 

ними угоди займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть додаткову солідарну 

відповідальність за обов'язками товариства всім своїм майном»? 
167. Максимальна кількість кредиторів для визнання підприємства банкрутом: 
168. Кому в Україні заборонено займатися підприємницькою діяльністю? 
169. До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників 

становить до 50 осіб: 
170. Якого поняття стосується таке визначення: «Це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних 

і соціальних результатів і отримання прибутку»? 
171. Як ви вважаєте, уповноваженою особою займатися справою про банкрутство є: 
172. Якого з методів господарського права стосується таке визначення: «Метод, заснований на тому, що 

суб'єкти господарювання мають право за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать 

законодавству»? 
173. Підприємством з іноземними інвестиціями визнається таке, в якому частка іноземних інвестицій 

становить не менше: 
174. Якого поняття стосується таке визначення: «Це комплексний правовий інститут, який має свій 

особливий предмет регулювання - господарські правопорушення»? 
175. За поставку неякісної продукції, штраф у розмірі: 
176. Договір купівлі-продажу є договором: 
177. До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників 

становить більше 250 осіб: 
178. За суб'єктивним складом господарські договори поділяються на: 
179. За законодавством України терміни «банкрутство» та «фінансова неспроможність» є: 
180. За формами власності підприємства поділяються на: 
181. Неплатоспроможність є підставою для: 
181 Що вивчає загальна економічна теорія? 
182 Галопуюча інфляція - це: 
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183 Який вид інфляції є найбільш руйнівним для суспільства: 
184 Якщо конкретні висновки отримують на основі загальних положень, то це метод: 
185 

Метод, заснований на поєднанні окремих частин явища, вивчених у процесі аналізу, в єдине ціле - це: 
186 Виробництво - це: 
187 Чистий національний продукт відрізняється від національного доходу на величину: 
188 Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі вивчається в курсі - 
189 Купівельна спроможність грошей: 
190 Як називається та економічна ситуація, коли покупцем якоїсь продукції є тільки одна фірма 

(організація)? 
191 Централізований фонд грошових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держави - це: 
192 Коли проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка: 
193 Ринкова економіка представляє: 
194 Що з перерахованого не є суспільним благом: 
195 Термін “економікс” одержав загальне визнання після того, як був ужитий у назві праці: 
196 Проблеми ефективного використання обмежених ресурсів на рівні окремих суб'єктів економіки 

вивчається в курсі: 
197 Які основні проблеми намагається вирішити будь-яка економічна система: 
198 Предмет, на який спрямована праця людини - це: 
199 Сучасне світове господарство представляє: 
200 Відмінною особливістю командно-адміністративної економіки є: 
201 Товар - це: 
202 Чиста конкуренція не включає: 
203 Що вивчає національну економіку та інфляцію? 
204 До непрямих методів державного регулювання відносяться: 
205 Під виробничим фактором - капітал, ми розуміємо: 
206 Потреба - це: 
207 Відмінною особливістю ринкової економіки є: 
208 Сутність виробничих відносин: 
209 Який вид власності є визначальним в умовах економічної свободи: 
210 Оборотні виробничі фонди - це: 
211 Змінні фактори виробництва - це: 
212 Кредит, що надається під заставу нерухомості, називається: 
213 Мито - це: 
214 Роздержавлення представляє собою: 
215 Розділ науки, що вивчає поведінку споживачів і фірми - це: 
216 Що не входить в “засоби виробництва”? 
217 Яку функцію виконують гроші при видачі заробітної плати? 

218 Форма господарювання, в якій виробництво матеріальних благ здійснюється тільки для власного 

споживання, є: 
219 Розширене відтворення - це: 
220 Магазин пропонує купити товар, який можна оплачувати протягом року. Цей кредит є: 
221 Антиінфляційним заходом з перелічених варіантів є: 
222 До основних принципів ринкової системи не відноситься: 
223 Працівник, який перебуває на лікарняному: 
224 

Організований ринок, на якому проводяться операції купівлі-продажу цінних паперів, являє собою: 
225 Фіскальна політика - це: 
226 Що не відноситься до умов досконалої конкуренції: 
227 Якому капіталу властивий поділ на основний і оборотний? 
228 Об'єкт податку - це: 
229 Дохід, розрахований на одиницю реалізованої продукції - це: 
230 Продукт праці, вироблений і призначений для обміну та споживання - це: 
231 Вкажіть товар нееластичного попиту: 
232 Національний дохід - це: 
233 Власність - це: 
234 Що нехарактерно для ринкової системи: 
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235 Фондовий ринок - це: 
236 Підприємництво - це: 
237 Головні фактори виробництва: 
238 

Особо, що втратила роботу через спад в економіці, потрапляє в категорію безробітних, охоплених: 
239 Ціна на одяг ймовірно зросте в результаті: 
240 Цілком ймовірно, що причиною падіння ціни на продукт є: 
241 Амортизація - це: 
242 До оборотних виробничих фондів можна віднести наступний елемент: 
243 В поняття трудові ресурси включається: 
244 Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: 
245 Натуральне господарство - це: 
246 Які форми власності визнаються і захищаються законодавством України? 
247 Засновник класичної школи політекономії: 
248 Номінальна заробітна плата - це: 
249 Відповідальність за прийняті рішення в бізнесі лягає на: 
250 Робочий час - це: 
251 До відрядної форми оплати праці відноситься: 
252 Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз: 
253 Відсоток - це дохід на фактор: 
254 Громадянин України тимчасово працює в США в американській приватній фірмі. Його доходи 

включаються до: 
255 Дивіденди - це: 
256 Інтенсивне економічне зростання - це: 
257 Рента - це дохід на фактор: 
258 Позичковий капітал, що видається на певний термін на умовах платності і повернення - це: 
259 Під вивозом капіталу слід розуміти: 

260 Для покупки квартири ви берете кредит в комерційному банку. Яку функцію виконують в даному 

випадку гроші: 
261 Перехідній економіці притаманні: 
262 Що таке продуктивність праці? 
263 Цілі економічної політики не включають: 
264 Монополія - це: 
265 Що стало головною причиною кризових явищ в економіці капіталістичних країн в середині 70-х років 

ХХ ст.: 
266 Збільшення ціни на продукт А призведе до: 
267 Макроекономічний показник - це: 
268 Сукупна пропозиція - це: 
269 Що з нижче перерахованого є ознакою тільки монопольного ринку? 
270 Екстенсивний фактор економічного зростання - це: 
271 Державний бюджет: 
272 До категорії безробітних буде належати: 
273 Якщо товар вперше продається і вивозиться з країни, то для даної країни це: 
274 Інфляція - це: 
275 Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботу: 
276 Працевлаштування яких безробітних вимагає перепідготовки або підвищення кваліфікації: 
277 Економічна свобода не включає: 
278 Знос основних засобів в грошовому вираженні - це: 
279 Які з названих напрямів не характеризують діяльність бірж праці? 
280 Що з перерахованого не відноситься до факторів виробництва: 
281 Як називають процес зниження рівня інфляції? 
282 Що характерно для економічного буму? 
283 Депресія як фаза циклу характеризується: 
284 Загальноприйняті фази економічного циклу включають: 
285 Грошово-кредитна політика проводиться: 
286 Фінансова система - це: 
287 Залежність між податковими ставками і надходженнями до держбюджету ілюструє: 
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288 Що є інструментом фіскальної політики стабілізації економіки: 
289 Форми міжнародних економічних відносин: 
290 Податки, будучи основним інструментом поповнення державного бюджету, виконують: 
291 Валютний курс - це: 
292 Вкажіть структуру державного бюджету: 
293 Яке твердження щодо фінансових інститутів тут неправильне? 
294 Зовнішній державний борг - це: 
295 Держава встановлює рівень заробітної плати: 
296 Олігополія - це ринкова структура, де оперує: 
297 В якій фонд направляються загальнодержавні податки: 
298 Яка з перерахованих статей не відноситься до доходів державного бюджету? 
299 Яка з перерахованих проблем не відноситься до глобальних соціально-економічних проблем? 
300 Економічне зростання може бути проілюстроване: 
301 Спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, якими країни обмінюються між 

собою: 
302 Протекціонізм: 

303. Основними функціями підприємництва є: 
304. Підприємницьке середовище-це...: 
305 Юридична особа вважається створеною з моменту...: 
306 В ході процесу господарювання підприємець виконує наступні функції: 
307 8. З урахуванням спрямованості підприємницької діяльності, об’єкта капіталу та отримання конкретних 

результатів виділяють наступні види підприємництва: 
308 Принципал - це особа.: 
309 Суб’єктами торгово-комерційної діяльності виступають: 
310 Фізичні або юридичні особи, які здійснюють перепродаж товарів від свого імені та за власний рахунок - 

це .: 
311 Особа, яка проводить аукціон та пропонує товар покупцям - це .: 
312 Формами страхування є: 
313 Самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює 

виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку - 

це .: 
314 Економічна функція підприємства передбачає: 
315 За масштабами виробництва розрізняють такі види підприємств: 
316 Організаційна форма відповідно до якої все майно належить одному власникові, який самостійно 

управляє фірмою і несе повну особисту відповідальність за всі зобов’язання - це.: 
317 Товариство, всі учасники якого займають спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 

відповідальність за зобов’язаннями товариства всі своїм майном - це .: 
318 Товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за 

зобов’язання товариства всі своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується внесками у майні товариства - це .: 
319 Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями - це: 
320 Публічне акціонерне товариство може здійснювати: 
321 Засновники акціонерного товариства несуть: 
322 Вищим органом акціонерного товариства є: 
323 Метою державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є: 
324 Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню - це .: 
325 Процес видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних 

справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача 

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень 

законодавства у сфері ліцензування - це .: 
326 Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється .: 
327 Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить: 
328 Державне свідоцтво, яке підтверджує право суб’єкта підприємницької діяльності на особливий вид 

оподаткування - це .: 
329 Функція підприємницького ризику, яка передбачає можливість виникнення ризику і його негативних 

наслідків стає умовою пошуку підприємцем нетрадиційних рішень проблем, які перед 
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ними стоять, сприяє впровадженню нововведень у виробничий процес, застосуванню нових технологій, 

устаткування, сировини, матеріалів, для того щоб з меншими витратами виробити більше продукції 

(робіт, послуг): 
330 На рівні фірми виникає...: 
331 З погляду дії в часі підприємницькі ризики можуть бути поділені на: 
332 Ризик, що призводить до банкрутства підприємства: 
333 Будь-які відомості (інформацію), розголошування яких (витік) може завдати економічного і морального 

збитку підприємницькій організації, істотно вплинути на її ділову репутацію - це .: 
334 Документ, який містить систему ув’язаних в часі й просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і 

дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту 

(угоди) - це .: 
335 Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 

прав та обов‘язків - це .: 

336 Сторона, яка робить пропозицію укласти договір, іменується: 
337 Документ, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов‘ язується 

передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у 

підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов‘язаних з особистим, сімейним, домашнім або 

іншим подібним використанням, а покупець зобов‘язується прийняти товар і сплатити за нього певну 

грошову суму - це договір .: 
338 

Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов‘язується періодично 

виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі - це договір .: 
339 Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або 

зобов‘язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого 

строку - це договір .: 
340 Основними узагальнюючими показниками, що характеризують ефективність підприємницької 

діяльності є: 
341 Система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 

визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 

становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 

кредитування, реструктуризації підприємства, богів і капіталу та (або) зміну організаційної та 

виробничої структури боржника називається: 
342 Процедура, що передбачає приєднання діяльності юридичної особи, що припиняє своє існування, до 

складу іншої юридичної особи, що продовжує свою діяльність називається: 
343 В якому з засновницьких документів вказуються умови реорганізації та припинення діяльності 

підприємства? 
345 Товарна біржа - це ринок на якому здійснюється: 
346 Фондова біржа - це установа, яка забезпечує: 
347 Не можуть здійснювати підприємницьку діяльність в Україні: 
348 Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні є: 
349 Філія - це .: 
350 Виробнича підприємницька діяльність за спрямованістю може бути: 
351 Суб’єктами агентування виступають: 
352 Посередники, які не просто продають, а й доставляють товари покупцям, тобто здійснюють продаж х 

доставкою - це .: 
353 Особа, яка виступає потенційним покупцем товару на аукціоні - це .: 
354 Предметом страхування є: 
356 Взаємовідносини між страховиком та страхувальником закріплює: 
357 Підприємство виконує наступні функції: 
358 Соціальна функція підприємства передбачає: 
359 Відповідно до організаційної форми розрізняють такі види підприємств: 
360 Організаційна форма, яка передбачає добровільне об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних 

та юридичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контрою 

результатів бізнесу, активної участі у його веденні - це .: 
361 Товариство, учасники якого не відповідають по його зобов’язаннях і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними внесків - це.: 
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362 Установчими документами підприємства є: 
363 Акціонерні товариства за типом поділяються на: 
364 Приватне акціонерне товариство може здійснювати: 
365 Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить: 
366 Органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та 

чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу є: 
367 Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), 

уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) 

подають до органу державної реєстрації: 
368 

Документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду 

господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов - це...: 
369 Будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари - це .: 
370 

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить: 
371 Ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу - це.: 

372 Ймовірна подія або сукупність подій, які можуть виступати об’єктом страхових відносин - це.: 
373 Ризик, джерелом якого виступає зовнішнє середовище по відношенню до підприємства: 
374 Загроза неповної втрати прибутку від здійснення (нездійснення) того або іншого проекту або від 

підприємницької діяльності в цілому - це .: 

375 Процес підготовки й реалізації заходів, метою яких є зниження небезпеки прийняття помилкового 

рішення й зменшення можливих негативних наслідків небажаного розвитку подій у ході реалізації 

прийнятих підприємцем рішень - це .: 
376 Не слід розголошувати інформацію про діяльність підприємства, яка пов’язана з: 

377 Стандартний зміст бізнес-плану включає наступні розділи: 
378 Пропозиція однієї сторони укласти договір називається: 
379 Сторона, що приймає пропозицію укласти договір, іменується: 
380 Документ, відповідно до змісту якого кожна із сторін зобов‘язується передати іншій стороні у власність 

один товар в обмін на інший товар - це договір .: 
381 Документ, відповідно до змісту якого наймодавець передає або зобов‘язується передати наймачеві 

майно у користування за плату на певний строк - це договір .: 
382 Проект договору, який надсилається кільком адресатам називається.: 
383 Назва договору, вказівка щодо місця і часу укладання договору, фіксування факту укладання договору 

згідно до умов, які викладені у самому тексті договору, юридична назва підприємницьких структур, що 

уклали договір фіксується у: 
384 

Визнана господарським судом неспроможність божника відновити платоспроможність та задовольнити 

визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури називається: 
385 Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності , визнаного господарським судом 

банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом 

продажу його майна називається: 
386 Процес, що передбачає розподіл юридичної особи на дві і більше нових юридичних осіб з припиненням 

існування реорганізованої юридичної особи називається: 
387 Збільшення статутного фонду в акціонерному товаристві здійснюється шляхом .: 
388 Успіх у майбутній підприємницькій діяльності гарантує: 

389 Фондова біржа - це установа, яка забезпечує: 
390 Об’єктами підприємницької діяльності виступає.: 
391 Об’єктами підприємницької діяльності виступає.: 
392 

До передумов формування та розвитку підприємницького середовища у першу чергу слід відносити: 
393 Дієздатність фізичних осіб виникає з.: 
394 Представництво - це .: 
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395 Підприємницька ідея - це.. 
396 Посередницька підприємницька діяльність здійснюється у таких формах, як: 
397 Посередник, який на підставі договору доручення приймає товари на відповідальне зберігання з 

наступною їх реалізацією з власного складу, але при цьому зобов’язується не продати, а запропонувати 

продукцію можливому покупцеві - це: 
398 Зовнішньоторговельні підприємства, які здійснюють широкий спектр операцій, включаючи організацію 

виставок і активну рекламу - це .: 
399 Особа, яка виступає потенційним покупцем товару на аукціоні - це .: 
400 Предметом страхування є: 
401 Взаємовідносини між страховиком та страхувальником закріплює: 
402 Підприємство виконує наступні функції: 
403 Соціальна функція підприємства передбачає: 

404 Відповідно до організаційної форми розрізняють такі види підприємств: 
405 Організаційна форма, яка передбачає добровільне об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних 

та юридичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контрою 

результатів бізнесу, активної участі у його веденні - це .: 
406 Товариство, учасники якого не відповідають по його зобов’язаннях і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними внесків - це.: 
407 Установчими документами підприємства є: 
408 Акціонерні товариства за типом поділяються на: 
409 Приватне акціонерне товариство може здійснювати: 
410 Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить: 
411 Частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну 

належну йому акцію певного типу та/або класу - це.: 
412 Засвідчення фактів створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом 

внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру - це .: 
413 Суб’єкт господарювання після проходження процедури державної реєстрації стає на облік у: 
414 Установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших 

спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню - це .: 
415 Мінімальний термін на який видається ліцензія складає: 
416 Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг становить: 
417 Відповідно до чинного законодавства розрізняють такі види патентів: 
418 Підприємницькому ризику властиві наступні функції: 
419 Економічну ситуацію в країні, в окремих галузях, регіонах ілюструє.: 
420 Загроза не тільки втратити прибуток, але й недоодержати передбачуваний виторг - це .: 
421 Результатом настання підприємницьких ризиків можуть бути: 
422 В цілях охорони конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю, роботодавець 

зобов'язаний: 
423 Нетрадиційними формами фінансування підприємницької діяльності є: 
424 Прийняття пропозиції другою стороною укласти договір називається: 
425 Документ, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов‘язується передати майно (товар) у 

власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов‘язується прийняти майно (товар) і 

сплатити за нього певну грошову суму - договір .: 
426 

Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (дарувальник) передає або зобов‘ язується передати в 

майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність - це договір .: 
427 Документ, відповідно до змісту якого наймодавець передає або зобов‘язується передати наймачеві 

майно у користування за плату на певний строк - це договір .: 
428 Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (підрядник) зобов‘язується на свій ризик виконати 

певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити 

виконану роботу - це договір .: 
429 Проект договору, який надсилається кільком адресатам називається.: 
430 Назва договору, вказівка щодо місця і часу укладання договору, фіксування факту укладання договору 

згідно до умов, які викладені у самому тексті договору, юридична назва підприємницьких структур, що 

уклали договір фіксується у: 
431 Визнана господарським судом неспроможність божника відновити платоспроможність та 
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задовольнити визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури 

називається: 
432 Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності , визнаного господарським судом 

банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом 

продажу його майна називається: 
433 Процес, що передбачає розподіл юридичної особи на дві і більше нових юридичних осіб з припиненням 

існування реорганізованої юридичної особи називається: 
434 Збільшення статутного фонду в акціонерному товаристві здійснюється шляхом ...: 
435 Успіх у майбутній підприємницькій діяльності гарантує: 
436 Фондова біржа - це установа, яка забезпечує: 
437 Основними функціями підприємництва є: 

438 Підприємницьке середовище - це .: 

439 Юридична особа вважається створеною з моменту...: 
440 В ході процесу господарювання підприємець виконує наступні функції: 
441 Розрізняють наступні групи методів пошуку підприємницьких ідей: 

442 До методів активізації пошуку підприємницьких ідей належать: 
443 З урахуванням спрямованості підприємницької діяльності, об’єкта капіталу та отримання конкретних 

результатів виділяють наступні види підприємництва: 
445 Принципал - це особа.: 
446 Державна служба - це 

447 Фізичні або юридичні особи, які здійснюють перепродаж товарів від свого імені та за власний рахунок - 

це .: 
448 Особа, яка проводить аукціон та пропонує товар покупцям - це .: 
449 Найбільш ризиковим видом підприємницької діяльності є: 
450 Формами страхування є: 
451 Самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює 

виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку - 

це .: 
452 Економічна функція підприємства передбачає: 
453 За масштабами виробництва розрізняють такі види підприємств: 

454 Організаційна форма відповідно до якої все майно належить одному власникові, який самостійно 

управляє фірмою і несе повну особисту відповідальність за всі зобов’язання - це.: 
455 Товариство, всі учасники якого займають спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 

відповідальність за зобов’язаннями товариства всі своїм майном - це .: 
456 Товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за 

зобов’язання товариства всі своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується внесками у майні товариства - це .: 
457 Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями - це: 
458 Публічне акціонерне товариство може здійснювати: 

459 Засновники акціонерного товариства несуть: 
460 Вищим органом акціонерного товариства є: 
461 Метою державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є: 
462 Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню - це .: 
463 Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється .: 
464 Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить: 
465 Державне свідоцтво, яке підтверджує право суб’єкта підприємницької діяльності на особливий вид 

оподаткування - це .: 
466 Функція підприємницького ризику, яка передбачає можливість виникнення ризику і його негативних 

наслідків стає умовою пошуку підприємцем нетрадиційних рішень проблем, які перед ними стоять, 

сприяє впровадженню нововведень у виробничий процес, застосуванню нових 
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технологій, устаткування, сировини, матеріалів, для того щоб з меншими витратами виробити більше 

продукції (робіт, послуг): 
467 На рівні фірми виникає...: 
468 З погляду дії в часі підприємницькі ризики можуть бути поділені на: 
469 Ризик, що призводить до банкрутства підприємства: 
470 Будь-які відомості (інформацію), розголошування яких (витік) може завдати економічного і морального 

збитку підприємницькій організації, істотно вплинути на її ділову репутацію - це .: 
471 Документ, який містить систему ув’язаних в часі й просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і 

дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту 

(угоди) - це .: 
472 Прийняття пропозиції другою стороною укласти договір називається: 
473 Документ, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов‘язується передати майно (товар) у 

власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов‘язується прийняти майно (товар) і 

сплатити за нього певну грошову суму - договір .: 

474 
Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (дарувальник) передає або зобов‘ язується передати в 

майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність - це договір .: 
475 Документ, відповідно до змісту якого наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з 

передання речей у найм, передає або зобов‘язується передати рухому річ наймачеві у користування за 

плату на певний строк - це договір .: 
476 Документ, який закріплює волевиявлення сторін стосовно не організації (створення, заснування), а 

безпосередньо здійснення підприємницької діяльності навивається.: 
477 Юридичні адреси сторін, додатки, підписи сторін, місце і дата укладання договору фіксуються у: 
478 Суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед 

кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів, протягом трьох місяців після 

настання встановленого строку їх сплати називається: 
479 Об’єднання двох і більше юридичних осіб в нову юридичну особу називається: 
480 Державний службовець - це 
481 Головна мета функціонування товарної біржі не полягає в: 
482 Чи існували в Україні підприємці до прийняття Закону України „Про підприємництво”? (до 1991 р. 

приватна підприємницька діяльність була заборонена, вона вважалася карним злочином) 
483 Які переваги має одноосібне володіння? 
484 Перше визначення поняття «підприємець» у науковий обіг ввів.: 
485 Не можуть здійснювати підприємницьку діяльність в Україні: 
486. Неплатоспроможність є підставою для: 

487. Якого поняття стосується таке визначення: «Це підприємство, в уставному фонді якого іноземна 

інвестиція складає сто відсотків»? 

488. Кому в Україні заборонено займатися підприємницькою діяльністю? 

489. До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників 

становить до 50 осіб: 

490. Підприємством з іноземними інвестиціями визнається таке, в якому частка іноземних інвестицій 

становить не менше: 

491. Якого поняття стосується таке визначення: «Це комплексний правовий інститут, який має свій 

особливий предмет регулювання - господарські правопорушення»? 

492. До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників 

становить більше 250 осіб: 

493. За суб'єктивним складом господарські договори поділяються на: 

494. За законодавством України терміни «банкрутство» та «фінансова неспроможність» є: 
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495. Що вивчає загальна економічна теорія? 
496. Якщо конкретні висновки отримують на основі загальних положень, то це метод: 
497. 

Метод, заснований на поєднанні окремих частин явища, вивчених у процесі аналізу, в єдине ціле - це: 
498. Виробництво - це: 
499. Чистий національний продукт відрізняється від національного доходу на величину: 
500. Централізований фонд грошових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держави - це: 
501. Коли проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка: 
502. Ринкова економіка представляє: 
503. Проблеми ефективного використання обмежених ресурсів на рівні окремих суб'єктів економіки 

вивчається в курсі: 
504. Які основні проблеми намагається вирішити будь-яка економічна система: 
505. Предмет, на який спрямована праця людини - це: 
506. Потреба - це: 
507. Відмінною особливістю ринкової економіки є: 
508. Сутність виробничих відносин: 
509. Який вид власності є визначальним в умовах економічної свободи: 
510. Оборотні виробничі фонди - це: 
511. Змінні фактори виробництва - це: 
512. Кредит, що надається під заставу нерухомості, називається: 
513. Мито - це: 
514. Яку функцію виконують гроші при видачі заробітної плати? 
515. Форма господарювання, в якій виробництво матеріальних благ здійснюється тільки для власного 

споживання, є: 
516. Розширене відтворення - це: 
517. Магазин пропонує купити товар, який можна оплачувати протягом року. Цей кредит є: 
518. Антиінфляційним заходом з перелічених варіантів є: 
519. Що не відноситься до умов досконалої конкуренції: 
520. Якому капіталу властивий поділ на основний і оборотний? 
521. Об'єкт податку - це: 
522. Дохід, розрахований на одиницю реалізованої продукції - це: 
523. Продукт праці, вироблений і призначений для обміну та споживання - це: 
524. Вкажіть товар нееластичного попиту: 
525. Національний дохід - це: 
526. Власність - це: 
527. Фондовий ринок - це: 
528. Головні фактори виробництва: 
529. Ціна на одяг ймовірно зросте в результаті: 
530. Цілком ймовірно, що причиною падіння ціни на продукт є: 
531. Амортизація - це: 
532. До оборотних виробничих фондів можна віднести наступний елемент: 
533. В поняття трудові ресурси включається: 
534. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: 
535. Робочий час - це: 
536. До відрядної форми оплати праці відноситься: 
537. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз: 
538. Відсоток - це дохід на фактор: 
539. Дивіденди - це: 
540. Інтенсивне економічне зростання - це: 
541. Рента - це дохід на фактор: 
542. Для покупки квартири ви берете кредит в комерційному банку. Яку функцію виконують в даному 

випадку гроші: 
543. Перехідній економіці притаманні: 
544. Що таке продуктивність праці? 
545. Цілі економічної політики не включають: 
546. Монополія - це: 
547. Що стало головною причиною кризових явищ в економіці капіталістичних країн в середині 70-х 
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років ХХ ст.: 
548. Макроекономічний показник - це: 
549. Сукупна пропозиція - це: 
550. Що з нижче перерахованого є ознакою тільки монопольного ринку? 
551. Екстенсивний фактор економічного зростання - це: 
552. Державний бюджет: 
553. Якщо товар вперше продається і вивозиться з країни, то для даної країни це: 
554. Інфляція - це: 
555. Працевлаштування яких безробітних вимагає перепідготовки або підвищення кваліфікації: 
556. Економічна свобода не включає: 
557. Знос основних засобів в грошовому вираженні - це: 
558. Як називають процес зниження рівня інфляції? 
559. Що характерно для економічного буму? 
560. Загальноприйняті фази економічного циклу включають: 
561. Фінансова система - це: 
562. Залежність між податковими ставками і надходженнями до держбюджету ілюструє: 
563. Що є інструментом фіскальної політики стабілізації економіки: 
564. Форми міжнародних економічних відносин: 
565. Податки, будучи основним інструментом поповнення державного бюджету, виконують: 
566. Валютний курс - це: 
567. Вкажіть структуру державного бюджету: 
568. Яке твердження щодо фінансових інститутів тут неправильне? 
569. Зовнішній державний борг - це: 
570. Держава встановлює рівень заробітної плати: 
571. Олігополія - це ринкова структура, де оперує: 
572. В якій фонд направляються загальнодержавні податки: 
573. Яка з перерахованих статей не відноситься до доходів державного бюджету? 
574. Яка з перерахованих проблем не відноситься до глобальних соціально-економічних проблем? 
575. Економічне зростання може бути проілюстроване: 
576. Спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, якими країни обмінюються між 

собою: 
577. Протекціонізм: 
578. 

Основними функціями підприємництва є: 
579. Підприємницьке середовище-це...: 
580. Юридична особа вважається створеною з моменту...: 
581. В ході процесу господарювання підприємець виконує наступні функції: 
582. 8. З урахуванням спрямованості підприємницької діяльності, об’єкта капіталу та отримання конкретних 

результатів виділяють наступні види підприємництва: 

583. Принципал - це особа.: 
584. Суб’єктами торгово-комерційної діяльності виступають: 
585. Фізичні або юридичні особи, які здійснюють перепродаж товарів від свого імені та за власний рахунок - 

це .: 
586. Особа, яка проводить аукціон та пропонує товар покупцям - це .: 
587. Формами страхування є: 
588. Самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює 

виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку - 

це .: 
589. Економічна функція підприємства передбачає: 
590. За масштабами виробництва розрізняють такі види підприємств: 
591. Організаційна форма відповідно до якої все майно належить одному власникові, який самостійно 

управляє фірмою і несе повну особисту відповідальність за всі зобов’язання - це.: 
592. Товариство, всі учасники якого займають спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 

відповідальність за зобов’язаннями товариства всі своїм майном - це .: 
593. Товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за 

зобов’язання товариства всі своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 28/22 

 

 яких обмежується внесками у майні товариства - це...: 

594. Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями - це: 
595. Публічне акціонерне товариство може здійснювати: 
596. Засновники акціонерного товариства несуть: 
597. Вищим органом акціонерного товариства є: 
598. Метою державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є: 
599. Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню - це .: 
600. Процес видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних 

справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача 

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень 

законодавства у сфері ліцензування - це .: 
601. Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється .: 
602. Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить: 
603. Державне свідоцтво, яке підтверджує право суб’єкта підприємницької діяльності на особливий вид 

оподаткування - це .: 
604. 

Функція підприємницького ризику, яка передбачає можливість виникнення ризику і його негативних 

наслідків стає умовою пошуку підприємцем нетрадиційних рішень проблем, які перед ними стоять, 

сприяє впровадженню нововведень у виробничий процес, застосуванню нових технологій, устаткування, 

сировини, матеріалів, для того щоб з меншими витратами виробити більше продукції (робіт, послуг): 
605. На рівні фірми виникає.: 
606. З погляду дії в часі підприємницькі ризики можуть бути поділені на: 
607. Ризик, що призводить до банкрутства підприємства: 

608. Будь-які відомості (інформацію), розголошування яких (витік) може завдати економічного і морального 

збитку підприємницькій організації, істотно вплинути на її ділову репутацію - це .: 
609. Документ, який містить систему ув’язаних в часі й просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і 

дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту 

(угоди) - це .: 
610. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 

прав та обов‘язків - це .: 

611. Сторона, яка робить пропозицію укласти договір, іменується: 
612. Документ, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов‘язується 

передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у 

підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов‘язаних з особистим, сімейним, домашнім або 

іншим подібним використанням, а покупець зобов‘язується прийняти товар і сплатити за нього певну 

грошову суму - це договір .: 
613. Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов‘язується періодично 

виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі - це договір .: а) 

оренди; 

614. Документ, відповідно до змісту якого одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або 

зобов‘язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого 

строку - це договір .: 
615. Основними узагальнюючими показниками, що характеризують ефективність підприємницької 

діяльності є: 
616. Система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 

визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 

становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 

кредитування, реструктуризації підприємства, богів і капіталу та (або) зміну організаційної та 

виробничої структури боржника називається: 
617. Процедура, що передбачає приєднання діяльності юридичної особи, що припиняє своє існування, до 

складу іншої юридичної особи, що продовжує свою діяльність називається: 
618. В якому з засновницьких документів вказуються умови реорганізації та припинення діяльності 
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підприємства? 
619. Товарна біржа - це ринок на якому здійснюється: 
620. Політична партія має право формувати у Верховній Раді лише  

 621. Не можуть здійснювати підприємницьку діяльність в Україні: 
622. Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні є: 
623. Філія - це...: 
624. Виробнича підприємницька діяльність за спрямованістю може бути: 
625. Суб’єктами агентування виступають: 

626. Посередники, які не просто продають, а й доставляють товари покупцям, тобто здійснюють продаж х 

доставкою - це .: 
627. Особа, яка виступає потенційним покупцем товару на аукціоні - це .: 
628. Предметом страхування є: 
629. Взаємовідносини між страховиком та страхувальником закріплює: 
630. Підприємство виконує наступні функції: 
631. Соціальна функція підприємства передбачає: 
632. Відповідно до організаційної форми розрізняють такі види підприємств: 
633. Організаційна форма, яка передбачає добровільне об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних 

та юридичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контрою 

результатів бізнесу, активної участі у його веденні - це .: 
634. Товариство, учасники якого не відповідають по його зобов’язаннях і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними внесків - це.: 
635. Установчими документами підприємства є: 
636. Акціонерні товариства за типом поділяються на: 
637. Приватне акціонерне товариство може здійснювати: 
638. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить: 
639. Органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та 

чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу є: 
640. Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), 

уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) 

подають до органу державної реєстрації: 
641. 

Документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду 

господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов - це .: 
642. Будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари - це .: 
643. 

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить: 
644. 

Ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу - це.: 
645. Ймовірна подія або сукупність подій, які можуть виступати об’єктом страхових відносин - це.: 
646. Ризик, джерелом якого виступає зовнішнє середовище по відношенню до підприємства: 
647. Загроза неповної втрати прибутку від здійснення (нездійснення) того або іншого проекту або від 

підприємницької діяльності в цілому - це .: 
648. Процес підготовки й реалізації заходів, метою яких є зниження небезпеки прийняття помилкового 

рішення й зменшення можливих негативних наслідків небажаного розвитку подій у ході реалізації 

прийнятих підприємцем рішень - це .: 
649. Не слід розголошувати інформацію про діяльність підприємства, яка пов’язана з: 
650. Стандартний зміст бізнес-плану включає наступні розділи: 
651. Пропозиція однієї сторони укласти договір називається: 
652. Сторона, що приймає пропозицію укласти договір, іменується: 
653. Документ, відповідно до змісту якого кожна із сторін зобов‘язується передати іншій стороні у власність 

один товар в обмін на інший товар - це договір .: 
654. Документ, відповідно до змісту якого наймодавець передає або зобов‘язується передати наймачеві 

майно у користування за плату на певний строк - це договір .: 
655. Проект договору, який надсилається кільком адресатам називається.: 
656. Назва договору, вказівка щодо місця і часу укладання договору, фіксування факту укладання договору 

згідно до умов, які викладені у самому тексті договору, юридична назва підприємницьких структур, що 

уклали договір фіксується у: 
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657. 
Визнана господарським судом неспроможність божника відновити платоспроможність та задовольнити 

визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури називається: 
658. Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності , визнаного господарським судом 

банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом 

продажу його майна називається: 
659. Процес, що передбачає розподіл юридичної особи на дві і більше нових юридичних осіб з припиненням 

існування реорганізованої юридичної особи називається: 
660. Об’єктами підприємницької діяльності виступає...: 

661. 
До передумов формування та розвитку підприємницького середовища у першу чергу слід відносити: 

662. Підприємство виконує наступні функції: 
663. Організаційна форма, яка передбачає добровільне об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних 

та юридичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контрою 

результатів бізнесу, активної участі у його веденні - це .: 
664. Товариство, учасники якого не відповідають по його зобов’язаннях і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними внесків - це.: 
665. Установчими документами підприємства є: 
666. Що вивчає загальна економічна теорія? 
667. Який вид інфляції є найбільш руйнівним для суспільства: 
668. Купівельна спроможність грошей: 
669. Проблеми ефективного використання обмежених ресурсів на рівні окремих суб'єктів економіки 

вивчається в курсі: 
670. Які основні проблеми намагається вирішити будь-яка економічна система: 
671. Предмет, на який спрямована праця людини - це: 
672. Товар - це: 
673. Чиста конкуренція не включає: 
674. Що вивчає національну економіку та інфляцію? 
675. Під виробничим фактором - капітал, ми розуміємо: 
676. Потреба - це: 
677. Відмінною особливістю ринкової економіки є: 
678. Сутність виробничих відносин: 
679. Який вид власності є визначальним в умовах економічної свободи: 
680. Оборотні виробничі фонди - це: 
681. Змінні фактори виробництва - це: 
682. Кредит, що надається під заставу нерухомості, називається: 
683. Мито - це: 
684. Роздержавлення представляє собою: 
685. Розділ науки, що вивчає поведінку споживачів і фірми - це: 
686. Що не входить в “засоби виробництва”? 
687. Яку функцію виконують гроші при видачі заробітної плати? 

688. Форма господарювання, в якій виробництво матеріальних благ здійснюється тільки для власного 

споживання, є: 
689. Національний дохід - це: 
690. Номінальна заробітна плата - це: 
691. Відповідальність за прийняті рішення в бізнесі лягає на: 
692. Робочий час - це: 
693. До відрядної форми оплати праці відноситься: 
694. Відсоток - це дохід на фактор: 
695. Дивіденди - це: 
696. Інтенсивне економічне зростання - це: 
697. Рента - це дохід на фактор: 
698. Монополія - це: 
699. Якщо товар вперше продається і вивозиться з країни, то для даної країни це: 
700. Інфляція - це: 
701. Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботу: 
702. Працевлаштування яких безробітних вимагає перепідготовки або підвищення кваліфікації: 
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