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ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ТЕМ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ВСТУПНИХ 
ВИПРОБУВАНЬ 

 
 

ФІНАНСИ 
 

1. Предмет фінансової науки. Поняття фінансів. Системоутворюючі фінансові 
категорії. 

2. Генезис та еволюція фінансів. 
3. Фінансове право і фінансова політика. 
4. Податки і податкова система 
5. Бюджет, бюджетний устрій та бюджетна система України. 
6. Державний борг 
7. Позабюджетні фонди. Соціальний захист в Україні. 
8. Страхування та страховий ринок. 
9. Фінанси суб’єктів господарювання. 
10. Фінансовий менеджмент 
11. Фінанси домогосподарств. 
12. Фінансовий ринок. 
13. Міжнародні фінанси 
 

ГРОШІ І КРЕДИТ 
 

1. Необхідність та суть грошей. 
2. Теорії грошей. 
3. Грошовий оборот і грошова маса. 
4. Грошова система. 
5. Інфляція. 
6. Грошові реформи. 
7. Роль кредиту на ринку позикових капіталів. 
8. Кредитна система. 
9. Банки та банківська діяльність. 
10. Спеціальні небанківські фінансово-кредитні інститути. 
11. Грошово-кредитна політика. 
12. Ринок цінних паперів. 
13. Валюта та її ринок. 

 
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
1. Основи організації фінансів підприємств. 
2. Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах. 
3. Фінансові результати діяльності підприємств, їх розрахунок та розподіл. 
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4. Оподаткування підприємств. 
5. Оборотні засоби та їх організація на підприємстві. 
6. Кредитування підприємств. 
7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. 
8. Оцінка фінансового стану підприємства. 
9. Фінансове планування на підприємствах. 
10. Фінансова санація і банкрутство підприємства. 

 
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. 
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Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 
 
Екзаменаційні картка складається з 50-ти тестових завдань, по питанням з 

дисциплін “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”, “Бухгалтерський 
облік” внесеним в програму. 

Кожне правильно вирішене тестове завдання оцінюється в 2 бали. Результати 
фахового вступного випробування оцінюються за 100 бальною шкалою від 100 до 
200 балів. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 
Рекомендованими на зарахування до Державного університету «Житомирська 

політехніка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст можуть бути 
вступники, які набрали не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях.  

 
Таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками  

фахових вступних випробувань в рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів) 
Тестовий 

бал 
Бал  

100-200 
Тестовий 

бал 
Бал  

100-200 
Тестовий 

бал 
Бал  

100-200 
Тестовий 

бал 
Бал  

100-200 
0 100 13 126 26 152 39 178 
1 102 14 128 27 154 40 180 
2 104 15 130 28 156 41 182 
3 106 16 132 29 158 42 184 
4 108 17 134 30 160 43 186 
5 110 18 136 31 162 44 188 
6 112 19 138 32 164 45 190 
7 114 20 140 33 166 46 192 
8 116 21 142 34 168 47 194 
9 118 22 144 35 170 48 196 

10 120 23 146 36 172 49 198 
11 122 24 148 37 174 50 200 
12 124 25 150 38 176   
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Зразок екзаменаційної картки 
для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра 

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 
Факультет бізнесу та сфери обслуговування 

 
«Затверджую» 
Ректор Державного університету «Житомирська 
політехніка», д.е.н., проф. 
 
____________________ Євдокимов В.В.  
 
“______”__________________2021 р. 

Затверджено на засіданні атестаційної комісії, 
протокол № __ від __ __________ 2021 р. 
Голова атестаційної комісії, д.е.н., проф. 
 
_____________________ Виговська Н.Г. 
 
“______”__________________2021 р. 
 

ПИСЬМОВЕ ТЕСТУВАННЯ 
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра 

 
 

Варіант № _______ 
 

№ 
п/п Тест завдання Варіанти відповідей 

1. Законодавчо закріплена частина 
доходів чи майна платника 
податків, яка враховується при 
розрахунку суми податку – це: 

А. джерело сплати податку 
Б. податкова квота 
В. база оподаткування 
Г. об’єкт оподаткування 
Д. ставка податку  

2. Функція, в якій гроші є 
посередником в обміні товарів і 
забезпечують їх обіг: 

А. міра вартості;  
Б. засіб обігу;  
В. засіб платежу;  
Г. засіб нагромадження;  
Д. правильна відповідь відсутня 

3. Від часу проведення фінансовий 
контроль на підприємстві 
поділяється на: 

А. поточний , попередній, наступний; 
Б. стратегічний та оперативний; 
В. ініціативний та обов’язковий; 
Г. документальний і фактичний; 
Д. правильна відповідь відсутня; 

4.   
…   
50 МВФ надає країнам кредити з 

метою 
А.Збільшення національного експорту 
Б.Збільшення імпорту 
В. Збалансування дефіциту платіжного балансу 
країни 
Г. Споживання («проїдання») 
Д. Збільшення кредитування 
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Зразок бланка відповідей 
 

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТІВ 
з фахового вступного випробування за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

ПІБ ___________________________________________________________ 
 

Білет № _____ 
 

Правильну відповідь (клітинку) перекреслити         
 

№ 
тестового 
завдання 

Правильна відповідь Кількість 
отриманих 

балів 
(заповнюєть
ся членами 

комісії) 

№ 
тестового 
завдання 

Правильна відповідь Кількість 
отриманих 

балів 
(заповнюєть
ся членами 

комісії) 

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       

Загальна кількість балів  
 
Виправлення не допускаються 
 
Кількість набраних балів ___________________________________________ 

         (сума прописом) 
Голова атестаційної комісії ______________________ проф. Н.Г. Виговська  
 

Члени атестаційної комісії: 
 

     ______________________ доц. В.В. Довгалюк 
 

     ______________________ доц. А.Ю. Полчанов  
 

Секретар атестаційної комісії  ___________________ доц. С.М. Дячек 
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Рекомендована література 
 

1. Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: 
Навчально-методичний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 312с. 

2. Базидевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Товариство "Знання", 
КОО, 1997. - 216с. 

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 
підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312с. 

4. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: 1997. 
5. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник 

для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 192с. 
6. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової 

науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. редагування 
В.М.Федосова. - К.: Либідь. 2000. - 654с. 

7. Буряковський В. Фінанси підприємств. Навч. посібник. - Дніпропетровськ, 
1998 р. 

8. Буряковський В.В. та ін. Податки: Учбовий посібник. - Дніпропетровськ: 
Пороги, 1998. - 642с. 

9. Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного 
бюджетного регулювання // Фінанси України. - 2010. - № 3. - С. 22-29. 

10. Бутинець Ф.Ф., Лебедзевич Я.В. Податкова система України. Збірник завдань 
і вправ для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 1999.– 
384 с. 

11. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. 
12. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2001. - 416с. 
13. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 

1997. - 383с. 
14. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його 

складовими в період фінансової кризи// Фінанси України. - 2009. - № 6. - С.14-28. 
15. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. - М.: 

Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 502с. 
16. Гальчинський А. Сучасна валютна система. - К.: 1993. 
17. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: 1999. 
18. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 1998. - 415 с. 
19. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: 

Товариство "Знання", КОО, 1998. - 273с. 
20. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: 

Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 128с. 
21. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: 1997. 
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22. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: 
Основи, 1996. - 180 с. 

23. Гроші і кредит. Підручник / Під ред. М.І. Савлука. - К.: 1992. 
24. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.В. Пуховкіна та ін.; 

За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с. 
25. Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Е.Ф. Жукова - М.: 1999. 
26. Деньги. Кредит. Банки. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 1998. 
27. Долан Эд.Дж., К.Д. Кємпбел, Р.Дж. Кємпбел. Деньги, банковское дело и 

динижно-кредитная политика. - М.: 1991. 
28. Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового 

використання бюджетних коштів // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С. 13-26. 
29. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова політика 

України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1997. - 296с. 
30. Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты. - М.: 1998. 
31. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - М.: 1995. 
32. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року. 
33. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 

1998. - 321с. 
34. Закон України "Про банки і банківську діяльність", 1996. 
35. Закон України "Про Національний банк України", 2001. 
36. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р. 
37. Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.: 

МАУП, 2001. - 232 с. 
38. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 112с. 
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Перелік питань до складання фахових вступних випробувань при прийомі на 
навчання та здобуття ступеня “Бакалавр” 

 
 
 Тест завдання 

 Фінанси 
1. Законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податків, яка 

враховується при розрахунку суми податку – це: 
2. Виділення у вітчизняні науці та практиці податків на споживання характеризує 

класифікацію податків за такою ознакою: 
3. Відповідно до Податкового Кодексу України мито відноситься до: 
4. Єдиний податок, який необхідно сплатити фізичній особі-підприємцю, віднесеного 

до 2-ї групи оподаткування, становить: 
5. В теорії податків принципи оподаткування вперше були науково розроблені та 

обґрунтовані  
6. Індикатором податкового тиску вважається: 
7. До загальнодержавних податків та зборів не належить: 
8. До місцевих податків належить 
9. До видів систем оподаткування залежно від прагнення рівномірного розподілу 

податкового тиску відносять  
10. Податковий агент  
11. Суб’єктами фінансових відносин виступають: 
12. До фондів фінансових ресурсів належать: 
13. Характер фінансових відносин  
14. До централізованих фінансів в Україні не належать 
15. Вважається, що вперше термін «фінанси» в науковий обіг ввів: 
16. Основою фінансів є: 
17. Носіями фінансових відносин виступають: 
18. До виняткових ознак фінансів як економічної категорії належать: 
19. Фінанси, як економічна категорія – це: 
20. Рух фінансових ресурсів безпосередньо: 
21. Частина збитку, яка не відшкодовується страхувальникові та яка обумовлена 

договором страхування – це: 
22. За характером реалізації фінансову політику поділяють на: 
23. Фінансове забезпечення, як складова фінансового механізму - це  
24. Фінансове регулювання, як складова фінансового механізму - це 
25. За рівнем втручання держави у розподільчі відносини фінансовий механізм 

поділяють на :  
26.  Хто з вітчизняних вчених економістів-фінансистів є автором «Теорії кредиту» 

(1852 р.) 
27. Фінансова стратегія – це: 
28. Фінансова тактика – це: 
29. Фінансова політика – це: 
30 Фінансова політика має місце 
31. До ознак побудови фінансової системи відноситься 
32. Фінансова система України за внутрішньою побудовою складається з: 
33. Фінансова система України за організаційною побудовою складається з: 
34. Виділяють такі типи фінансових систем:  
35. Тип фінансової системи складається з: 
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36. Чиста фінансова система включає: 
37. До основних принципів побудови фінансової системи відносять 
38. Забезпечуючою сферою фінансової системи виступає 
39. До грошових коштів підприємств у не фондовій формі відносять: 
40. Центральною ланкою фінансової системи України є: 
41. Сфера фінансів суб’єктів господарювання включає: 
42. До методів управління фінансами відносять: 
43. До методів фінансового контролю відносять: 
44. Фінансовий контроль як процес – це: 
45. Державний кредит, як ланка фінансової системи, існує у формі 
46. Державний кредит, як ланка фінансової системи, реалізується через: 
47. До особливостей державного кредиту, як ланки фінансової системи, відносять: 
48. Найбільш розвинутою формою державного кредиту в Україні є: 
49. Оформлення державних позик може здійснюватись 
50. Мінімізація вартості державних позик досягається за допомогою 
51 Фіктивним джерелом погашення державного боргу є: 
52 Основоположником регулюючого типу фінансової політики є: 
53 Одним із видів фінансового механізму - є 
54. За формою проведення фінансовий контроль буває: 
55. За методом проведення виділяють такий вид фінансового контролю: 
56. Показником стану бюджету є: 
57. З метою позитивного впливу державних запозичень на економіку країни «золоте 

правило» державних фінансів вимагає, щоб  
58. Економічно обґрунтовані межі державного боргу Бюджетним Кодексом України 

встановлено на рівні: 
59. В основу бюджетної класифікації непогашеного боргу за типом кредитора 

покладено поділ державного боргу: 
60. Державний борг – це: 
61 Коефіцієнта обслуговування державного зовнішнього боргу вважається 

сприятливим при його значенні на рівні: 
62. Міжнародний валютний фонд класифікує фінансові операції на: 
63. До способів коригування позикової політики держави не належать: 
64. Проблема державного боргу України полягає в: 
65. До державних фінансів не відноситься така ланка фінансової системи  
66. До системи державних доходів не відносяться: 
67. Бюджет держави за економічним змістом – це: 
68. Бюджетне фінансування не може здійснюватись у формі: 
69. До доходів держави від надання послуг відносяться: 
70. Основним методом  обґрунтованого формування доходів бюджету держави є: 
71. Бюджетний дефіцит за формою прояву виділяють: 
72. Вертикальна структура державного бюджету України  включає: 
73. Секвестр бюджету – це: 
74. Захищені статті бюджету – це: 
75. Бюджетні асигнування – це 
76. До бюджетних методів регулювання економічних і соціальних процесів не 

відносять: 
77. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться: 
78. За Податковим кодексом України до принципів побудови Бюджетної системи 

України не відноситься принцип: 
79. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний процес в Україні 
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складається з: 
80. Основою бюджетного процесу в Україні є: 
81. Форма обслуговування державного та місцевого бюджетів в Україні: 
82. За напрямками взаємодії міжбюджетні відносини є: 
83. До міжбюджетних трансфертів в Україні не відносяться: 
84. Згідно Бюджентим кодексом України ознакою класифікації бюджетних видатків є: 
85. До принципів бюджетного фінансування в Україні не відноситься: 
86. До неінфляційних джерел фінансування дефіциту бюджету відносять: 
87. Сеньйораж – це: 
88. Склад «захищених видатків» в бюджеті держави в Україні затверджує: 
89. До складу місцевих фінансів в Україні відносять 
90. Місцеві бюджети в сучасних умовах в Україні складаються з таких самостійних 

функціональних видів: 
91. В Україні усунення горизонтальних фіскальних дисбалансів можливе за рахунок: 
92. Державні цільові фонди поділяються на: 
93. Обслуговування державного боргу України здійснює: 
94. Об’єктами фінансових відносин на фінансовому ринку України є: 
95. До складу ринку грошей на фінансовому ринку входить: 
96. Суб’єкти фінансового ринку поділяються на групи в залежності від: 
97. До характерних властивостей цінних паперів відносять 
98. За характером обігу цінні папери поділяються на: 
99 Згідно з вітчизняним законодавством цінні папери поділяються на: 
100. В Україні фондова біржа утворюється та діє в такій організаційно-правовій формі: 
101. За чинним законодавством України засновників фондової біржі повинно бути: 
102. Відповідно до законодавства України для здійснення своєї діяльності фондові 

біржі повинні підтримувати власний капітал у розмірі не менше: 
103. Прибуток фондової біржі  
104. Державні запозичення мають позитивний вплив на економіку держави за умови: 
105. До оперативних фінансових планів відносяться: 
106. В основу діяльності Державної казначейської служби України покладено принцип: 
107. В Україні застосовується .... форма обслуговування Державного бюджету 
108. Існують такі види бірж: 
109. Фінансовий ринок за періодом обертання фінансових активів поділяється на: 
110. Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери, є: 
111. Об’єктом міжнародних фінансів є: 
112. До міжнародних фінансових операцій не належать 
113. На міжнародній фінансовій арені стабілізаційне кредитування здійснює: 
114. До статусу валюти або емітента валютних коштів не відноситься: 
115. Валютний курс з урахуванням інфляції має назву: 
116. Фінансовою наукою визнається, що фінансовий менеджмент виник: 
117. Фінанси як економічна категорія – це: 
118. Страхування, як економічна категорія – це: 
119. Страховий ризик – це: 
120. За формою проведення страхування може бути: 
121. Матеріальним носієм фінансових відносин є: 
122. В державах з командно-адміністративною системою управління економікою, як 

правило, застосовується 
123. Класичний тип фінансової політики заснований на працях: 
124. Сукупність відносин, в яких держава бере участь як кредитор, позичальник та 

гарант має назву: 
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125. До методів управління фінансами не належить: 
126. Видатки державного бюджету поділяються на поточні та капітальні за 
127. Мінімальний рівень бюджетної централізації ВВП характерно для моделі 

фінансових відносин: 
128. Активному дефіциту бюджету характерне спрямування коштів 
129. В основу бюджетної системи України покладено: 
130. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, 

становить 
131. Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки повертається борг і 

виплачується дохід у формі процента чи виграшу – це 
132. Зміна доходності державних позик називається 
133. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно 

до частки їх участі у власному капіталі підприємства називається ... 
134. Юридична особа, чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск 

цінних паперів в обіг - це 
135. Ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з 

прогнозним варіантом - це 
136. Фінансування заходів для попередження настання страхової події, сприяє 

запобіганню великих витрат як страхувальника, так і страховика забезпечує 
137. Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком - це  
138. Передачу права страховику на стягнення суми страхового відшкодування з винних 

осіб в межах здійснених страхових виплат передбачає  
139. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з 

договором страхування – це 
140 Страхова компанія в Україні не може бути створена у формі 
141. Співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за 

кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду - 
це 

142. Виділяють такі види валютних курсів: 
143. До Групи Світового банку не входить: 
144. Фінансова безпека держави є складовою 
145. Наукове припущення або допущення, висунуте для пояснення фінансових явищ, 

процесів або їхніх причин, які зумовлюють певний наслідок називається: 
146. Попередження глобальних фінансових криз є завдання фінансової політики на 
147. В сучасній Україні фінансова політика має чітко виражений 
148. Забезпечувальною сферою фінансової системи України виступає:: 
149. Умовний вираз кредитоспроможності держави як позичальника за відповідною 

школою називається 
150. Посередник на ринку страхових послуг, що представляє інтереси страхувальника 

та діє від його імені називається 
151. Відокремлення монарха від держави в результаті буржуазних революцій 

спричинило появу 
152. Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань 

фінансової політики господарюючого суб’єкта є: 
153. Цінний папір, що засвідчує право особи на частку у власному капіталі 

підприємства – це 
154. За характером реалізації фінансова політика поділяється на політику: 
155. Найвищий рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для: 
156. Залежно від взаємозв’язку об’єкта та суб’єкта контролю фінансовий контроль 

поділяється на: 
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157. До внутрішніх загроз фінансовій безпеці держави не відносять: 
158. До основ бюджетного устрою не входить: 
159. Директивний фінансовий механізм має такі інструменти: 
160. За сферою діяльності виділяють такі види фінансового контролю: 
161. Принцип господарської самостійності підприємства обмежується: 
162. Податки на товари та послуги державних підприємств – це: 
163. До грошових фонди, що мають суто цільове призначення у використанні 

відносяться 
164. Скупка і продаж державних цінних паперів центральним банком – це: 
165. Ринок, що слугує для обміну капіталом – це: 
166. Ставка платежів по страхуванню з одиниці страхової суми – це: 
167. Сума коштів, на яку фактично застраховані майно, життя, здоров’я громадян – це 
168. Цінний папір, що приносить дохід у формі процента: 
169. Фіктивний капітал – це: 
170. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, 

незалежно від суми отриманого підприємством прибутку? 
171. До цінних паперів, що поділяються за економічним змістом відносять: 
172. Чистий національний продукт, за винятком непрямих податків – це: 
173. Історично спочатку термін «finansia» означав: 
174. Зазначити фактор, який визначає ефективність фінансового сектора економіки 

держави -  
175. Виділити функціональний елемент управління фінансами: 
176. Встановлення вірогідності, повноти, реальності бухгалтерської і фінансової 

звітності 
177. Повне обстеження фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта – це  
178. Сукупність заходів щодо оздоровлення фінансового стану :підприємства і 

запобігання банкрутству - це 
179. До принципів організації фінансів підприємств відносять: 
180. Поточні активи, в які вкладено частину капіталу підприємства 
181. Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок: 
182. Відтік коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок: 
183. Податки на імпортні, експортні й транзитні товари: 
184. Податки на високорентабельні і монопольні товари, що включаються в ціну 

товарів 
185.  Податки, що включаються в ціну товарів або тарифів на послуги – це: 
186. Одна з податкових пільг, що полягає у відстрочці сплати податку – це: 
187. Метод покриття витрат установ відповідно до затвердженого кошторису – це: 
188. Порядок складання і виконання бюджетів різного рівня – це: 
189. До методів надходження доходів до бюджету відносять:  
190. В якості фінансування бюджетів нижчого рівня бюджетами вищого рівня 

виступають: 
191. Сукупність укладених компанією угод як з окремого виду страхування, так і з усіх 

видів страхування – це: 
192. Валюта – це: 
193. Крос-курс – це: 
194. Валютна інтервенція – це: 
195. Валютний курс за видом угод буває: 
196. Страхування за формою проведення поділяється на: 
197. До доходів домогосподарства за економічним походженням відносяться: 
198. До моделей фінансової поведінки домогосподарств відносять: 
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199. До постійних витрат домогосподарств відносяться 
200. Основними джерелами доходів домашніх господарств в Україні є: 
201.  Найбільший рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для: 

202. Об’єктом фінансової науки є: 
203. Автором першого підручнику з фінансів «Основні початки фінансової науки» 

(1832) є 
204. Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань 

фінансової політики господарюючого суб’єкта є: 
205. Основою якої форми фінансового забезпечення є власний капітал суб’єкта 

господарювання? 
206. Форма фінансового забезпечення, що полягає у тимчасовому і платному 

використанні позичених ресурсів – це . 
207. Попередження глобальних фінансових криз є завдання фінансової політики на: 
208. В періоди економічного підйому з метою уникнення кризи перевиробництва та 

інфляції, що виникає разом з надмірним попитом, уряд проводить фінансову 
політику 

209. В державах з командно-адміністративною системою управління економікою, як 
правило, переважають риси 

210. В сучасній Україні фінансова політика має чітко виражений 
211. Класичний тип фінансової політики заснований на працях: 
212. Реальна фінансова система не містить: 
213. Сукупність фінансових відносин, в яких держава виступає як кредитор, 

позичальник та гарант має назву: 
214. До методів управління фінансами не належить: 
215. Бюджетний кодекс сучасної України прийнятий у: 
216. Активному дефіциту бюджету характерне спрямування коштів: 
217. Перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між 

наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)– це 
218. Бюджетна система України складається з: 
219. Першою стадією бюджетного процесу є: 
220. В основу побудови бюджетної системи України покладено 
221. Бюджетний устрій федеративної держави не є характерним для: 
222. Бюджетний устрій унітарної держави є характерним для: 
223. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, 

становить 
224. Залежно від рівня державних структур податки класифікують на 
225. Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки повертається борг і 

виплачується дохід у формі процента чи виграшу – це 
226. Зміна доходності державних позик називається 
227. У відповідності до чинного законодавства України загальний обсяг державного 

боргу та гарантованого державою боргу не може перевищувати 
228. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу називається 

229. Частина грошових доходів населення, яка не витрачається на споживання і 
призначена для забезпечення потреб у майбутньому називається 

230. Можливість маневру у разі відхилення від запланованих показників передбачено 
231. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно 

до частки їх участі у власному капіталі підприємства називається 
232. Цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному капіталі 
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підприємства – це 
233. До боргових цінних паперів не відносяться 
234. Фінансування заходів для попередження настання страхової події, сприяє 

запобіганню великих витрат як страхувальника, так і страховика забезпечує 
235. Відповідно до чинного законодавства страхування поділяють на 
236. Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком називається 
237. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові згідно 

з договором страхування – це 
238. Посередник на ринку страхових послуг, що представляє інтереси страхувальника 

(клієнта страхової компанії) та діє від його імені називається 
239. Страхова компанія в Україні не може бути створена у формі 
240. До принципів бюджетного фінансування не відноситься 
241. До неприбуткових організацій в Україні не відносять 
242. Творча спілка як добровільне об’єднання професійних творчих працівників в 

галузі культури та мистецтва вважається всеукраїнською, якщо учасниками є  
243. До фінансових операцій не належать 
244. До фонду споживання не відноситься 
245. За економічним змістом розрізняють такі фінансові плани 
246. Кредитори та позичальники – це суб’єкти  
247. Як визначають вартість вільноконвертованої валюти 
248. Економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням 

грошових фондів є 
249. Фінансова діяльність бюджетних організацій пов’язана з: 
250. Знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно 

іноземних валют – це 
Гроші і кредит 

251. Яка з форм вартості притаманна первісному суспільству: 
252. Гроші обслуговують процес ціноутворення у функції: 
253. Білонна монета це: 
254. Закон Гершема проголошує, що: 
255. Гроші як засіб погашення боргу обслуговують функцію: 
256. Здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага: 
257. Яку функцію грошей можна відобразити формулою Т – Г – Т? 
258. Представниками раціоналістичної концепції походження грошей є: 
259. Представниками еволюційної концепції походження грошей є: 
260. Електронні гроші – це: 
261. Функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг: 
262. Функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному 

обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами: 
263. Суб’єкти грошового обороту, що забезпечують створення та реалізацію ВНП: 
264. Грошовий оборот – це: 
265. Грошовий агрегат – це: 
266. Грошова база – це: 
267. Грошовий агрегат М1 – це: 
268. Який з цих грошових агрегатів має найвищу ліквідність: 
269. Найширшим агрегатом, який охоплює всі елементи грошової маси, що 

перебувають в обороті є: 
270. Структуру грошової маси відповідно до агрегатного методу визначає: 
271. Залежно від форм грошей, грошовий оборот поділяється на: 
272. Рівняння обміну М×V=P×Q було сформульовано: 
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273. Безготівковий оборот – це: 
274. Суб’єктами грошового обороту є: 
275. Повноцінні гроші – це: 
276. Готівкові кошти, випущені в обіг Національним банком України, і переказні 

депозити в національній валюті в Національному банку України включає: 
277. Рух грошей від одного суб’єкта до іншого за певний період часу: 
278. До боргових фінансових інструментів відносять: 
279. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це: 
280. Облікова ставка Національного банку України – це: 
281. За видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців 

до покупців існує: 
282. За економічним призначенням грошовий ринок поділяється на: 
283. Ринок капіталів включає: 
284. На ринку грошей грошові кошти купуються на термін: 
285. На якому ринку попит і пропозиція є менш рухливими, рівень процентної ставки 

залишається більш стабільним, не так чутливо реагує на зміну кон’юнктури: 
286. Хто ввів до наукового обороту поняття “гранична схильність до споживання” та 

“гранична схильність до заощаджень”: 
287. Основним джерелом пропозиції грошей на ринку капіталів виступають: 
288. Грошова система закритого типу – це: 
289. Офіційне підвищення державою золотого вмісту у національній валюті та/або 

валютного курсу – це: 
290. Грошова система – це: 
291. Грошові знаки, які доручено випускаються Міністерству фінансів називаються: 
292. Грошова система, за якою роль загального еквіваленту закріплена за двома 

металами, це: 
293. Монометалізм – це коли: 
294. Грошова система, за якої в обігу відсутні золоті монети та їх вільне карбування, 

обмін банкнот здійснюється лише на золоті зливки з певним обмеженням: 
295. Вторинна емісія грошей – це: 
296. Відкрита грошова система – це коли: 
297. Відповідно до загальних законів функціонування грошей, грошові системи 

бувають: 
298. Дохід, який отримує уряд внаслідок монопольного права друкувати гроші: 
299. Законодавчо визначена сукупність принципів, норм, правил, процедур, 

інструментів та механізмів, на підставі яких здійснюється організація 
безготівкових платежів у країні – це: 

300. Різновидами біметалізму були: 
301. Сучасна грошова система України: 
302. Тезаврація – це: 
303. При системі подвійної валюти співвідношення між валютами встановлюється: 
304. Інфляція – це: 
305. Залежно від росту цін за товарними групами інфляція поділяється на: 
306. За формою прояву інфляція поділяється на: 
307. Помірна інфляція характеризується таким зростанням цін: 
308. Інфляція, яка супроводжується одночасним підвищенням рівня цін та рівня 

безробіття: 
309. Інфляція, яка викликана підвищенням цін під впливом збільшення витрат 

виробництва: 
310. Зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що реалізовані кінцевим 
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споживачам характеризує: 
311. Грошова реформа – це: 
312. Антиінфляційна політика – це: 
313. Мета формальної грошової реформи: 
314. Основними формами боротьби з інфляцією є: 
315. Офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу національних грошей 

щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць, називається: 
316. Оголошення державою знецінення паперових грошових знаків недійсними 

називається: 
317. Грошова реформа в Україні відбулася: 
318. Розширення кредитних операцій банків та інших кредитних закладів спричиняє: 
319. Інфляція, яка визначає зміну цін різних товарів по відношенню один до одного в 

різних пропорціях: 
320. Визначення курсу валют називають: 
321. Валютний курс – це: 
322. Конвертованість валюти – це: 
323. Співвідношення вимог і зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному 

банківському металі – це: 
324. Грошова одиниця України: 
325. Сукупність правових норм, які регулюють порядок здійснення операцій з 

валютними цінностями в країні та за її межами: 
326. Система регулювання валютного курсу через придбання та продаж державними 

органами іноземної валюти за допомогою валютної інтервенції та валютних 
обмежень: 

327. Хто встановлює граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському 
валютному ринку: 

328. Хто здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться 
резидентами і нерезидентами на території України: 

329. Дайте визначення крос-курсу: 
330. Індивідуальні ліцензії видаються: 
331. Об’єктом на валютному ринку виступають: 
332. Різновид строкових операцій, що полягає в купівлі-продажу валюти між двома 

суб’єктами з наступним переданням її в обумовлений строк і за курсом, 
визначеним у момент укладення контракту: 

333. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної 
валюти: 

334. Які з названих грошових запасів входять до складу грошової бази: 
335. На яку величину обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу: 
336. Як називається дохід від емісії власних боргових зобов’язань (казначейських 

білетів, які мають статус законних платіжних засобів: 
337. Якщо рівень процентної ставки за кредитами банків перевищить облікову ставку 

НБУ, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор: 
338. Якщо комерційні банки очікують збільшення процента за депозитами, як це вплине 

на грошово-кредитний мультиплікатор: 
339. Хто є найбільш дієвим та відповідальним учасником у формуванні пропозиції 

грошей: 
340. Активами Національного банку України є: 
341. Пасивами Національного банку України є: 
342. При продажі валюти Національним банком України грошова база: 
343. Регулятором впливу обов’язкового резервування депозитів є: 
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344. При збільшенні облікової ставки як змінюється маса грошей за агрегатом М1: 
345. Головною перевагою грошового обміну порівняно з бартером є: 
346. Хто першим почав досліджувати роль грошей за схемою: гроші–процент–

інвестиції–виробництво: 
347. Процеси причинно-наслідкових зв’язків між економічними змінними, які 

забезпечують вплив зміни пропорції грошей на ділову активність та економічну 
рівновагу називається: 

348. Які зміни відбуваються з процентними ставками і курсом цінних паперів при 
зростанні пропозиції грошей: 

349. Загальна кількість товарів і послуг, які фірми готові виробити і продати на ринку: 
350. Представники металістичної теорії ототожнюють грошовий обіг з: 
351. Яка з теорій грошей стверджувала, що золото і срібло вже за своєю природою є 

грошима: 
352. Яка з теорій стверджує, що гроші – це продукт державної влади: 
353. Що вважали грошима представники металістичної теорії: 
354. У металістичній теорії вартість товару замінювали: 
355. З якою вартістю К. Маркс ототожнював такий специфічний товар як гроші: 
356. Карл Маркс вважав, що вартість товару, крім своєї матеріальної цінності включає: 
357. Який закон був вперше сформований Карлом Марксом: 
358. Який з принципів відіграє важливу роль у захисті від кредитних ризиків: 
359. Хто здійснює вторинну емісію грошей: 
360. Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування кредитом: 
361. Сторона кредитних відносин, що отримує кредит та повинна повернути отриману 

позику: 
362. Об’єктами кредиту виступають: 
363. Кредитор – це: 
364. З якою метою банки надають кредит: 
365. Суб’єктами кредитних відносин можуть виступати: 
366. Кредит – це: 
367. Який з принципів полягає в прийнятті кредитором при наданні позички додаткових 

заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки: 
368. Яка з економічних категорій є умовою виникнення, існування та розвитку кредиту: 
369. Основні засади поведінки банку і позичальника в процесі здійснення кредитних 

операцій: 
370. Залежно від сфери економіки кредит поділяється на: 
371. Банківський кредит – це: 
372. Комерційний кредит – це: 
373. Основною метою якого кредиту виступає прискорення реалізації товарів: 
374. Який кредит надається виключно в національній валюті: 
375. Що виступає об’єктом комерційного кредиту: 
376. Об’єктом застави при іпотечному кредиті можуть бути: 
377. Товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу 

матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами 
господарської діяльності – це: 

378. За порядком надання банківський кредит поділяють на: 
379. Переуступка майна на термін повної амортизації або близький до періоду повної 
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амортизації – це: 
380. Довгострокові цінні папери, що випускаються банками під забезпечення 

нерухомим майном (земля, виробничі будівлі, житлові будинки, споруди, квартири 
та інші об’єкти ), а також приносять твердий дохід – це: 

381. Кредит на споживчі потреби надається: 
382. Міжнародний кредит – це: 
383. Кредит має такі форми: 
384. Розмір маржі залежить від: 
385. Облігації, які не мають строку погашення і платежів за основним боргом, але 

приносять незмінні купонні платежі, отримали назву: 
386. До фінансових активів відносять: 
387. Облікова ставка в Україні визначається: 
388. Хто встановлює розмір процентної ставки за кредитами для комерційних банків: 
389. Норма позичкового процента, яка переважає в країні протягом більш-менш 

тривалого відрізку часу 
390. Маржа – це: 
391. Ціна позики грошового капіталу виступає у формі: 
392. Процентна ставка, за якою Національний банк України надає банкам на 

визначений строк кредити рефінансування: 
393. Різниця між процентними ставками, які виплачуються на звичайні цінні папери, і 

ставками на державні цінні папери називається: 
394. Різниця між курсами продавця та покупця – це: 
395. Які з перерахованих функцій не виконує позичковий процент: 
396. До об’єктів парабанківської системи належать: 
397. Визначте критерій, який лежить в основі поділу посередників на банки і на 

небанківські фінансово-кредитні установи: 
398. Діяльність фінансових посередників спрямована на: 
399. Який посередник з перелічених належить до фінансових: 
400. Який небанківський інститут спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих 

товарів: 
401. Назвіть посередників, визначальною ознакою яких є акумулювання і постачання 

довгострокових капіталів на фінансовий ринок: 
402. Інвестиційні фінансові посередники беруть участь в інвестиційному процесі через: 
403. Акумуляцію заощаджень своїх членів та їх взаємне кредитування здійснюють: 
404. Банком є: 
405. До технічних посередників належать: 
406. До послуг фінансових посередників не відносять: 
407. До інвестиційних інституцій відносять: 
408. Банк, який здійснює усі основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, 

фондові, інвестиційні, довірчі, розрахункові) та надає банківські послуги всім 
клієнтам незалежно від галузевої належності: 

409. Юридична особа, яка передає право володіння і користування неспожитою річчю: 
410. Компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і 

здійснює управління залученими коштами: 
411. До якого рівня банківської системи у ринкових економіках відносять комерційні 

банки: 
412. Територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює 

банківську діяльність – це: 
413. Активні операції банків – це: 
414. Які із зазначених нижче спеціалізованих банків дозволяється створювати в 
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Україні: 
415. Андеррайтинг це: 
416. Метою діяльності комерційного банку є: 
417. До ресурсних послуг банків відносять: 
418. Залежно від форми власності банки поділяються на: 
419. Які основні функції виконують комерційні банки: 
420. Які активи комерційного банку забезпечують його ліквідність та 

платоспроможність: 
421. Дії апарату банку з мобілізації коштів шляхом емісії та продажу банківських 

облігацій і отримання позичок в інших банках: 
422. Операції, пов’язані з вкладення коштів банку у цінні папери підприємств на 

відносно тривалий період: 
423. За рівнем регульованості комісійно-посередницькі операції банків поділяються на: 
424. Купівля банком у клієнта права на вимогу боргу – це: 
425. До зовнішніх банківських ризиків відносять: 
426. Ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання позичальниками своїх 

зобов’язань: 
427. Готівка емітується: 
428. Вибір центральним банком монетарних інструментів, які є найкращими для 

досягнення поставлених цілей – це: 
429. Клієнтами центральних банків є: 
430. Активними операціями центральних банків є: 
431. До складу золотовалютних резервів входять: 
432. Операції з надання позичок комерційним банкам та переврахування векселів, які 

раніше були враховані комерційними банками – це: 
433. Об’єктами, на які спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики є: 
434. Збереження центральними банками резервів комерційних банків є: 
435. НБУ має форму власності: 
436. Основні засади грошово-кредитної політики розробляє: 
437. Розмір статутного капіталу НБУ складає: 
438. НБУ має систему органів управління: 
439. Голова НБУ призначається на термін: 
440. НБУ здійснює видатки за рахунок: 
441. Довільне, швидке зростання пропозиції грошей, завдяки чому гроші стрімко 

дешевіють, а інфляція набуває високих темпів: 
442. Політика, за якої пропозиція грошей нарощується повільно, контрольовано; вона 

передбачає поступове підвищення цін до рівня, на якому вони були до початку 
дефляції: 

443. Провідним суб’єктом грошово-кредитної політики є: 
444. Метою якої міжнародної організації є забезпечення співробітництва у міжнародних 

валютних проблемах, сприяння стабілізації валют, створення багатосторонньої 
системи платежів і розрахунків, досягнення рівноваги в платіжних балансах країн – 
учасниць: 

445. Вступ країни в МВФ автоматично забезпечує їй членство у: 
446. У якій світовій валютній організації процес прийняття рішень опосередковується 

через механізм квот: кожна держава-член має свою квоту, розмір якої залежить від 
економічного потенціалу країни: 

447. Яка з нижче перерахованих фінансових установ входить до групи Всесвітнього 
банку: 

448. Які з п’яти фінансових установ, що входять до групи Всесвітнього банку, мають 
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юридичну та фінансову незалежність: 
449. Яка міжнародна організація надає позики тільки урядам країн, що розвиваються 

або під їх гарантію державним та приватним організаціям і підприємствам: 
450. Яка організація має на меті діяльність у сфері технічної допомоги (вдосконалення 

експертної роботи у галузях інфраструктури, хімії та нафтохімії, нафти і газу, 
гірничовидобувної промисловості, сільського господарствА.: 

451. Монета вважається повноцінною, якщо домішок до металу (лігатура) не 
перевищує: 

452. Які функції грошей історично сформувалися першими 
453. Запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах 

банків, а також суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських 
рахунках у центральному банку включає: 

454. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:  
455. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки: 
456. Які зі зазначених процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками? 
457. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту 

(Кн), то які явища матимуть місце: 
458. Як визначається рівень монетизації економіки: 
459. Ключовим чинником впливу на попит на гроші є: 
460. Між пропозицією грошей і грошовим мультиплікатором існує зв’язок: 
461. Параметри пропозиції на гроші визначають такі чинники: 
462. До технічних посередників на грошовому ринку відносять: 
463. Порушення рівноваги на грошовому ринку може спричинятися: 
464. Економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для 

здійснення поточних платежів, щоб підтримати на належному рівні своє особисте 
та виробниче споживання – це: 

465. Хто вперше запропонував портфельний підхід до вивчення попиту на гроші: 
466. Знайдіть неправильну відповідь з визначення «професійної діяльності на 

фондовому ринку» 
467. Андеррайтинг – це: 
468. Емітент на ринку цінних паперів – це: 
469. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ: 
470. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу 
471. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни: 
472. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот 
473. Як інфляційні очікування впливають на динаміку цін: 
474. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.: 
475. При дефляції збільшується: 
476. Що з переліченого не має відношення до інфляції, обумовленої зростанням 

видатків виробництва 
477. Дефлятор валового внутрішнього продукту визначається як відношення: 
478. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100 %, то величина 

грошового мультиплікатора дорівнює: 
479. Світова валютна система це: 
480. Реальний обмінний курс це: 
481. Ф’ючерс це: 
482. Валютні опціони: 
483. Різниця між курсами продавця та покупця – це: 
484. Зміна фіксованих валютних курсів на плаваючі відбулася у зв’язку з прийняттям: 
485. Курс спот – це: 
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486. Зростання бюджетного дефіциту, що монетизується емісією, спричинить: 
487. Зростання багатства впливає на коефіцієнт Го/Дп: 
488. Якщо очікуваний відплив депозитів зменшиться, то відбудеться: 
489. Під дефіцитом державного бюджету розуміють: 
490. Частка банківських депозитів, яка, згідно з чинним законодавством чи 

встановленими нормативними актами має зберігатись у формі касової готівки 
комерційних банків та їх депозитів у центральному банку називається: 

491. Хто є найбільш дієвим та відповідальним учасником у формуванні пропозиції 
грошей: 

492. Як пов'язані між собою рівень тінізації економіки і рівень коефіцієнта «готівка / 
чекові депозити»: 

493. Як змінюється рівень зайнятості при зменшенні пропозиції грошей: 
494. За яких цін вплив зміни пропозиції грошей на ділову активність буде вищим: 
495. Як ставляться до нейтральності грошей прибічники теорії реального ділового 

циклу: 
496. Головною перевагою грошового обміну порівняно з бартером є: 
497. За наявності часового лага між збільшенням пропозиції грошей і адекватним йому 

ціновим зрушенням гроші перестають бути: 
498. Завдяки якому каналу зростає попит на гроші як купівельну силу, збільшується 

попит на банківські позички і активізується банківське кредитування за рахунок 
приросту депозитів: 

499. Коефіцієнт q Тобіна визначається як: 
500. Який канал стосується лише поточного попиту домогосподарств: 
501. Канал, який впливає на тривалі споживчі витрати домогосподарств: 
502. Який нахил має крива сукупного попиту: 
503. Який канал діє на підставі зовнішньої торгівлі: 
504. Який підхід до передавального механізму базується на тому, що гроші є джерелом 

сукупного попиту: 
505. Представники якої теорії стверджували, що гроші – це товар, але не змогли 

пояснити чому товар стає грошима: 
506. Який аналіз займає важливе місце в Марксовій теорії: 
507. Суттєвий внесок до модернізації кількісної теорії вніс: 
508. Об’єктом захисту в номінальній теорії в ХХ ст. стали: 
509. Як називав золоті гроші Дж. М. Кейнс у своїй праці “Трактат про гроші”: 
510. Яка з теорій грошей є протилежною до номіналістичної теорії (за своїми 

поглядами): 
511. Першими представниками номіналістичної теорії були: 
512. Основне положення праці Г. Кнаппа “Державна теорія грошей”: 
513. Основною помилкою номіналістичної теорії є: 
514. Дж. М. Кейнс ідеальним вважав: 
515. Здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага: 
516. Кредит функціонує на засадах: 
517. Сторона кредитних відносин, що отримує кредит і повинна повернути отриману 

позику: 
518. На якому рівні розглядаються закономірності руху кредиту: 
519. Яка функція кредиту реалізується тільки банківською системою: 
520. З якої мови походить термін «кредит»: 
521. Яка з закономірностей руху кредиту проявляється на макроекономічному рівні: 
522. Кредит виконує функції: 
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523. З чого починається стадія руху кредиту: 
524. Кредит функціонує у таких формах: 
525. Які види кредиту не відносять до організаційно-правової ознаки: 
526. Довгостроковий кредит надається: 
527. Який з перерахованих нижче чинників формує макроекономічні межі кредиту: 
528. Залежно від рівня економічної системи економічні межі поділяються на: 
529. До чинників формування мікроекономічних меж кредиту відносять: 
530. Який із видів кредиту створює платіжні засоби обігу: 
531. Процентні ставки, скориговані відповідно до зміни рівня цін називаються: 
532. Ступінь реагування величини попиту індивіда щодо придбання окремих видів 

активів на зміну обсягу його майна (доходу) називається: 
533. Активи, попит на які зростає повільніше, ніж обсяг майна (доходу): 
534. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового 

процента: 
535. При зростанні попиту на позичковий капітал норма позичкового процента: 
536. Попит на позичковий капітал залежить від таких чинників: 
537. Якщо сподівані процентні ставки у майбутньому зростатимуть, то попит на 

довгострокові облігації: 
538. Як впливає підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки при 

розрахунках вартості капіталу: 
539. Ризикова структура процентних ставок залежить від: 
540. У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка – кошти до 

запитання»: 
541. Як називаються витрати заощадників та позичальників, які пов’язані з купівлею-

продажем фінансових інструментів 
542. Різновид трансформаційної функції банків, сутність якої полягає в тому, що банки 

можуть акумулювати ресурси з багатьох регіонів або країн і спрямовувати їх на 
фінансування проектів: 

543. Дозвіл на придбання 25 % акцій банку дає: 
544. Депозитні сертифікати надаються: 
545. Сукупність регулятивних заходів щодо впливу на співвідношення сукупного 

попиту і сукупної пропозиції на ринках: 
546. Грошово-кредитна політика є елементом: 
547. Національний банк у межах наданих йому повноважень є незалежним у своїй 

діяльності, а органи законодавчої і виконавчої влади не мають права втручатися у 
його діяльність щодо реалізації функцій: 

548. Операції з надання позичок комерційним банкам та переврахування векселів, які 
раніше були враховані комерційними банками – це: 

549. Гроші обслуговують процес ціноутворення у функції: 
550. До складу золотовалютних резервів входять: 

Фінанси підприємств 
551. Фінанси підприємств- це 
552. Структура фінансового механізму підприємства – це: 
553. Принцип плановості забезпечує: 
554. Принцип мінімізації фінансових витрат забезпечує: 
555. Платіжне доручення – це: 
556. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з 

постачальником, тоді такий акредитив слід вважати: 
557. З поданих відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення поняття 
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“загальний прибуток підприємства”: 
558. Назвіть складові прибутку від фінансової діяльності: 
559. Оборотні виробничі фонди – це: 
560. Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах 

економічним методом? 
561. Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до середньоліквідних 

активів? 
562. Власні джерела формування оборотних засобів – це: 
563. Зростання коефіцієнту оборотності: 
564. Суб’єктами кредитних відносин можуть виступати: 
565. Розрахунки з відстрочкою платежу представляють собою: 
566. Овердрафт – це: 
567. Споживчий кредит – це: 
568. Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється: 
569. Що таке кредитоспроможність? 
570. Знос основних засобів – це: 
571. Капітальні вкладення – це: 
572. Назвіть переваги оренди основних засобів у порівнянні з придбанням їх у 

власність: 
573. Нормативний метод фінансового планування – це: 
574. Планування – це: 
575. Що таке фінансовий стан підприємства? 
576. Фінансова санація включає: 
577. Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, 

можуть бути: 
578. До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі: 
579. Вимоги до умов переведення боргу за реорганізації підприємства полягають в 

наступному: 
580. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві – це реалізація: 
581. Фінансовий відділ доцільно створювати на: 
582. Від часу проведення фінансовий контроль на підприємстві поділяється на: 
583. Принцип маневроеності забезпечує: 
584. Внутрішній контроль на підприємстві здійснюється: 
585. Форма контролю дотримання працівниками підприємств своїх службових 

обов’язків – це: 
586. Форма контролю, що застосовується для контролю дотримання діючих форм 

документів і правильності заповнення їх реквізитів –це: 
587. Методичні прийоми контролю поділяються на: 
588. Спостереження є: 
589. Експертно-лабораторний аналіз є: 
590. Процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо 

пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення 
суми боргів – це … 

591. Забезпечення зменшення будь-яких інвестицій та інших витрат досягається за 
умови дотримання: 

592. Чистий дохід – це валовий дохід за мінусом: 
593. Навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через подання 

недостовірних даних називається … 
594. Балансовий метод фінансового планування – це: 
595. Норматив оборотних активів на паливо не встановлюється для: 
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596. Сталі пасиви відносять до: 
597. Прибуток підприємства відносять до: 
598. Кредити банків відносять до: 
599. Ініціатором справи про банкрутство може бути: 
600. Фінанси підприємств виконують: 
601. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає у наступному: 
602. Розподільча функція фінансів проявилась: 
603. Районові Закарпатської області, що постраждав від повені, надано державну 

допомогу. Це приклад: 
604. Кількість оборотів оборотних активів за визначений період характеризує показник: 
605. Фінанси підприємств – це: 
606. Фінансові ресурси підприємств утворюються за рахунок: 
607. Принципи організації фінансів підприємств: 
608. Грошовий оборот – це 
609. Безготівкові розрахунки – це 
610. Які з нижченаведених оборотних активів відносять до фондів обігу: 
611. Знайдіть правильне визначення товарних розрахунків: 
612. Вексель – це 
613. Акредитив – це 
614. Фінанси підприємств – це... 
615. Непокритий акредитив – це акредитив: 
616. Покритий акредитив – це 
617. Акредитив відкличний – це такий, що його... 
618. Вексельна форма розрахунків – це 
619. З поданих відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення поняття 

“загальний прибуток підприємства” 
620. Назвіть складову для розрахунку прибутку від операційної основної діяльності: 
621. Назвіть складові прибутку від участі в капіталі: 
622. Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності. 
623. Назвіть показник, який враховується для обчислення валового прибутку 

підприємства. 
624. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності. 
625. Назвіть показник, який необхідно використати для обчислення рентабельності 

підприємства в цілому. 
626. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства 
627. Назвіть показник, який необхідний для обчислення чистого прибутку підприємства 
628. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку. 
629. Знайдіть правильне визначення терміну “податкова система”. 
630. Джерела сплати податку на прибуток – це... 
631. Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми податку на 

прибуток. 
632. Оборотні засоби підприємства – це... 
633. Грошові кошти підприємства – це... 
634. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу? 
635. Принципи організації оборотних коштів – це... 
636. Відповідно до яких документів здійснюється планування оборотних коштів? 
637. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих? 
638. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, 

матеріалах, купівельних напівфабрикатах? 
639. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства у 
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оборотних коштах у незавершеному виробництві? 
640. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової 

продукції? 
641. До ключових функцій фінансів підприємств більшість вчених відносять: 
642. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних?  
643. Яким чином визначається стан оборотних коштів? 
644. Показники ефективності використання оборотних коштів – це... 
645. Які активи можна віднести до високоліквідних активів? 
646. Фінансові ресурси підприємства – це: 
647. Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних 

активів? 
648. Які показники можна вважати найприйнятнішими для визначення впливу 

розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства? 
649. Оборотні засоби підприємств в процесі здійснення кругообігу виступають 

одночасно: 
650. До виробничих оборотних фондів відносяться: 
651. Стан оборотних засобів: 
652. Сутність методу прямого розрахунку при плануванні оборотних активів: 
653. Сукупний норматив оборотних активів – це: 
654. Коефіцієнт завантаження є оберненою величиною: 
655. Мінімальна заборгованість по заробітній платі розраховується як: 
656. Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту. 
657. Об’єктами кредитування можуть бути. 
658. На які цілі надається банківський кредит? 
659. З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом? 
660. До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємства не відносять: 
661. Бланковий кредит – це кредит, забезпечений… 
662. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між: 
663. Кредитна лінія – це: 
664. Позики за забезпеченням бувають: 
665. До видів банківського кредиту належать: 
666. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів по 

рахунку клієнта понад залишку коштів на його рахунку? 
667. Дисконтування векселів – це: 
668. Авальний кредит – це: 
669. Факторинг – це: 
670. Основні засоби – це... 
671. Відтворення основних засобів – це... 
672. Амортизація – це... 
673. Фінанси – це: 
674. Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних 

відрахувань? 
675. Основними завданнями фінансового планування є: 
676. Фінансовий план господарських суб’єктів – це: 
677. Балансовий метод – це... 
678. Фінансовий стан підприємства характеризується... 
679. Фінансовий стан підприємства залежить від... 
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680. Основним завданням аналізу фінансового стану є... 
681. Фінансовий аналіз є складовою частиною... 
682. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві здійснюється: 
683. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства – це... 
684. Предметом фінансового аналізу підприємства є... 
685. Методи фінансового аналізу – це... 
686. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать: 
687. До формалізованих методів фінансового аналізу належать: 
688. До описових моделей фінансового аналізу належать... 
689. Санація підприємства – це: 
690. Показник операційного  Cash-Flow характеризує... 
691. Основний зміст реорганізації полягає в... 
692. З моменту визнання боржника банкрутом... 
693. Фіксовані ціни - : 
694. Оборотні засоби в результаті кругообігу: 
695. При розрахунку норми запасу оборотних активів основним є: 
696. Платіжне доручення заповнюється: 
697. Чек з лімітованої чекової книжки є дійсним: 
698. Короткостроковий кредит надається на строк: 
699. Місцеві розрахунки – це розрахунки: 
700. Оборотні активи виконують функції: 
701. До внутрішніх (ендогенних) факторів фінансової кризи належать: 
702. Типовими прикладами впливу факторів фінансової кризи на підприємство є: 
703. Наступальна антикризова стратегія передбачає … 
704. На вдосконалення організаційної структури підприємства та підвищення якості 

менеджменту спрямовані санаційні заходи … 
705. Професійною діяльністю в галузі антикризового менеджменту при виконанні 

функцій керуючого санацією займається … 
706. Фінансовий контролінг поділяють на: 
707. Аналіз та порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів одного 

й того самого підприємства здійснюється під час: 
708. Здійснення аналізу сильних і слабких сторін компанії, та її можливостей і ризиків 

здійснюється під час… 
709. Завдання системи раннього попередження полягає у … 
710. Серед моделей прогнозування банкрутства найбільшого поширення в закордонній 

практиці набула: 
711. Головною метою санаційного аудиту є: 
712. Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, 

організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають його здатність 
до успішного проведення фінансової санації називається … 

713. Фінансовий план санації має містити в собі: 
714. Правдиве та однозначне висвітлення й відтворення інформації під час складання 

плану фінансової санації забезпечується принципом: 
715. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) підприємства - це … 
716. Функція відповідальності та гарантії статутного капіталу передбачає, що … 
717. До додаткового капіталу підприємства належить: 
718. До джерел покриття збитків не належить: 
719. Метою зменшення статутного капіталу є: 
720. Зменшення номінальної вартості акцій називається: 
721. До внутрішніх джерел збільшення грошових надходжень відносять: 
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722. До вхідних грошових потоків підприємства належить: 
723. Форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської 

заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів – це … 
724. Кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу векселів, які 

акцептував імпортер називається: 
725. Частина капіталу підприємства, що не відображена в балансі називається: 
726. У разі збільшення статутного фонду акціонерного товариства переважне право на 

купівлю корпоративних прав мають … 
727. …. полягає у зупинці або відстроченні виконання боржником грошових 

зобов’язань. 
728. Відстрочені (пролонговані) кредити – це … 
729. Банківські консорціуми для надання санаційних кредитів сприяють: 
730. Формою фінансування санації персоналом компанії є: 
731. Здійснення фінансової реструктуризації передбачає … 
732. До реорганізації спрямованої на подрібнення підприємства відносять: 
733. Об’єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові 

послуги називається: 
734. Спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-

правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності 
підприємства називається … 

735. В разі злиття чи приєднання підприємств складається: 
736. Резервний капітал належить до: 
737. Строк дії акредитиву складає: 
738. Ремітент – це: 
739. Державні гарантії надаються лише на наступних умовах: 
740. Державну політику у сфері запобігання банкрутству і забезпечення умов 

здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом здійснює: 

741. Відповідно до законодавства щодо боржника застосовуються такі судові 
процедури банкрутства: 

742. Робочий орган, який здійснює ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності і 
призначається інстанціями, котрі прийняли рішення про ліквідацію підприємства 
називається … 

743. Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню 
744. Навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через подання 

недостовірних даних називається … 
745. Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного 

господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення 
визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна - 

746. Який вид внутрішнього фінансового контролю пов’язаний з розробкою 
управлінського рішення? 

747. Ситуацію, коли покупець не заплатить за об’єкт ціну, яка перевищує існуючу 
мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю, передбачено принципом … 

748. Суб’єктами банківського кредитування є: 
749. Вартість бізнесу – це … 
750. Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та 

іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності з метою визначення 
достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному 
законодавству та встановленим нормативам називається: 

751. Податковим кодексом України встановлено такі види податків: 
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752. Податок – це: 
753. До місцевих податків відносяться: 
754. Об’єкт оподаткування – це: 
755. Платник податку – це: 
756. Одиниця виміру бази оподаткування – це: 
757. Податкові пільги – це: 
758. Ставка податку (абсолютна, відносна) – це: 
759. До загальнодержавних податків та зборів належать: 
760. Прямими є податки: 
761. Податки є непрямими: 
762. До загальнодержавних податків та зборів не належить: 
763. Податкова система України – це: 
764. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів 

несуть: 
765. До місцевих податків та зборів належать: 
766. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного та місцевого 

бюджетів здійснюються відповідно до: 
767. Податок на майно, згідно чинного законодавства відноситься до: 
768. Майно, товари, дохід (прибуток) або його частин, обороти з реалізації товарів 

(робіт, послуг) є: 
769. Максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком є: 
770. Обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму 

податку та збору в порядку і строки визначені законодавством є: 
771. До місцевих податків та зборів не належить: 
772. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику 

в Україні є: 
773. До загальнодержавних податків і зборів відносяться: 
774. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам 

здійснюється відповідно до чинного законодавства: 
775. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через 

податкового агента або уповноваженого представника є: 
776. Подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, 

встановлених податковим законодавством є: 
777. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що 

стосується обчислення і сплати податків та зборів є: 
778. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав є: 
779. Повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи 

та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця є: 
780. Допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними 

перевірок до обстеження приміщень є: 
781. Об’єктом оподаткування є операції платників ПДВ з: 
782. До фінансової діяльності підприємства можна віднести такі операції:  
783. Капітал підприємства характеризує: 
784. Фінансова діяльність – це:  
785. Основними зовнішніми користувачами фінансової звітності підприємства є:  
786. Операційна діяльність — це: 
787. Основним фактором, що впливає на величину виручки від реалізації продукції на 

який можна впливати в процесі управління, є: 
788. Статутний капітал акціонерного товариства – це: 
789. Стратегія управління підприємством — це: 
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790. Менеджер по управлінню інвестиціями підприємства: 
791 Менеджер по управлінню фінансовими ризиками 
792. Частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з 

розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу – це: 
793. Корпоративні фінанси –це… 
794. … права – це право власності на частку у статутному фонді юридичної особи, 

включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої 
особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного 
законодавства:  

795. Що не входить у функції фінансового менеджера? 
796. Фінансові ресурси підприємства – це: 
797. Що із наведеного нижче є  зовнішнім джерелом фінансування підприємства: 
798. Чистий прибуток від звичайної діяльності дорівнює: 
799. Платіжний календар – це: 
800. Яке з нижче наведених визначень найбільш повно відображає економічний зміст 

поняття «грошовий потік»: 
Бухгалтерський облік 

801. Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності відносяться до 
зовнішніх користувачів: 

802. Сутність принципу автономності полягає в наступному: 
803. До необоротних матеріальних активів підприємства відносять: 
804. Власним капіталом підприємства є: 
805. Не є об’єктами бухгалтерського обліку: 
806. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов’язання і власний капітал, називається: 
807. Ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у 
майбутньому, це: 

808. До оборотних активів не належать: 
809. Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний 

період без врахування початкового сальдо, називається: 
810. Рахунки, призначені для обліку наявності та руху власних активів підприємства, 

називаються: 
811. Прибуток це: 
812. Обрати найповніший перелік вимірників, які застосовуються в бухгалтерському 

обліку: 
813. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення 

якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, 
що втілюють у собі економічні вигоди: 

814. Обрати перелік об’єктів, в якому наведено лише нематеріальні активи 
підприємства: 

815. Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовують для визначення 
собівартості виготовленої продукції: 

816. Сторонами балансу є: 
817. Гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу, це: 

818. Підприємства та організації, які заборгували перед підприємством - це: 
819. Для визначення кінцевого сальдо по активному рахунку, слід: 
820. Рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утворення активів 
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підприємства, називаються: 
821. Обов’язковим для всіх об’єктів бухгалтерського обліку є вимірник: 
822. Натуральні вимірники призначені для: 
823. Перераховані об’єкти: споруди, обладнання, готівка, поточний рахунок, готова 

продукція, матеріали – відносяться до: 
824. Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовується для первинної 

фіксації господарських фактів: 
825. До зобов’язань належить: 
826. Загальний підсумок по балансу називається: 
827. Частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його 

зобов’язань, - це: 
828. Господарська операція – «Передані зі складу у виробництво матеріали», викличе 

наступні зміни в балансі: 
829. Початковий стан засобів або джерел, що відображається на рахунку на початок 

звітного періоду, називається: 
830. Рахунки, що надають узагальнені дані з економічно однорідних груп активів, 

джерел їх утворення і господарських операцій, називаються: 
831. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», не є принципом бухгалтерського обліку: 
832. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських операцій: 
833. До трудових вимірників відносяться: 
834. До оборотних активів підприємства відносяться: 
835. До джерел утворення господарських засобів підприємства відносяться: 
836. Рівняння балансу виглядає наступним чином: 
837. До джерел утворення активів належать: 
838. Зміни в балансі внаслідок господарських операцій, які не впливають на його 

валюту (підсумок), називаються: 
839. Для визначення обороту по рахунку слід: 
840. Рахунки, що використовуються для деталізації даних з економічно однорідних 

груп активів, джерел їх утворення і господарських операцій, називаються: 
841. До необоротних активів підприємства належить: 
842. Для реальної оцінки показника власного капіталу сума непокритого збитку 

підприємства при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства: 
843. Операція зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів на 

поточний рахунок приватного підприємства відображається наступною 
кореспонденцією рахунків: 

844. Зобов’язання класифікуються як поточні, якщо вони: 
845. Заборгованість за розрахунками з єдиного соціального внеску в балансі повинна 

визнаватись як: 
846. Погашення заборгованості перед банком за короткостроковим кредитом з 

поточного рахунку відображається наступною кореспонденцією рахунків: 
847. Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних 

товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, 
зафіксовані в статутних документах, це: 

848. Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути: 
849. Оголошення статутного капіталу відображається наступною кореспонденцією 

рахунків: 
850. Рахунок 20 називається: 
851. Підприємство отримало кредит у січні 2015 р. і повинно погасити його до 31 

грудня 2018 р., така заборгованість визнається в балансі як: 
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852. Передача матеріалів у цех для виробництва готової продукції в бухгалтерському 
обліку відображається наступною кореспонденцією рахунків: 

853. Сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого законодавства або 
статутних документів, це:  

854. Для визначення суми зобов’язання перед бюджетом по податку на додану вартість 
необхідно: 

855. Безоплатне отримання основних засобів, які не потребують монтажу, 
відображається наступною кореспонденцією рахунків: 

856. Заборгованість за розрахунками з бюджетом в балансі повинна визнаватись як: 
857. Мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженої відповідальністю: 
858. Отримання короткострокової позики банку в бухгалтерському обліку 

відображається наступною кореспонденцією рахунків: 
859. Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу, це: 
860. Джерелами формування і збільшення статутного капіталу господарських товариств 

не можуть виступати: 
861. Збільшення статутного капіталу за рахунок належних до виплати учасникам 

дивідендів, нарахованих за рахунок прибутку, відображається наступною 
кореспонденцією рахунків: 

862. Відрахування частини прибутку до резервного капіталу відображається наступною 
кореспонденцією рахунків: 

863. Юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних 
цінностей, надають послуги, виконують роботи, – це: 

864. Сума кредитового сальдо по рахунку 40 «Зареєстрований капітал” повинна 
відповідати: 

865. Визначення фінансового результату (прибутку) за звітний період відображається 
наступною кореспонденцією рахунків: 

866. Принцип періодичності полягає в тому, що: 
867. До зовнішніх користувачів фінансової звітності відносяться: 
868. Суб’єктом організації обліку є: 
869. Суб’єктом ведення обліку є: 
870. Функціями бухгалтерського обліку є: 
871. Функція, що полягає в організації аналітичного обліку всіх активів та джерел їх 

утворення в необхідному розрізі для всіх рівнів управління, а також аналізу 
господарських процесів в розрізі структурних підрозділів, центрів відповідальності 
називається: 

872. Надходження у вигляді внеску активів, що відносяться до основних засобів, 
оформлюються: 

873. До невідчутних активів відносяться:  
874. Спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-

монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на 
капітальне будівництво, – це: 

875. Надходження готівкової виручки в операційну касу підприємства відображається 
проводкою: 

876. До залучених джерел не належать:  
877. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням 

коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається: 
878. Перевищення доходів звітного періоду над пов’язаними з ними витратами, –  це: 
879. Витрати на монтаж виробничого обладнання відображаються в обліку на рахунку: 
880. Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів, задіяних в процесі 

виробництва готової продукції, - це операція, що відноситься до: 
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881. Оприбуткування лишків виробничих запасів, виявлених під час інвентаризації, 
відображається кореспонденцією рахунків: 

882. Кореспонденція рахунків – «Д-т 98 К-т 641» відповідає наступній господарській 
операції: 

883. Визначити зміст господарської операції на основі наведеної кореспонденції 
рахунків – «Д-т рах. 702 К-т рах. 641»: 

884. До витрат не відноситься: 
885. До необоротних активів не належать:  
886. Назва рахунку 12 відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

підприємств та організацій: 
887. Виплата заробітної плати працівникам готівкою в обліку відображається 

кореспонденцією рахунків: 
888. До адміністративних витрат відносяться витрати на: 
889. До витрат на збут відносяться витрати на: 
890. Нарахування заробітної плати загальновиробничого персоналу оформлюється 

первинним документом: 
891. До оборотних активів підприємства не належать: 
892. До зобов’язань підприємства належать: 
893. Звітним періодом для складання фінансової звітності у повному складі, є: 
894. Предметом бухгалтерського обліку є: 
895. Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих складових, які 

називаються: 
896. Рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утворення господарських 

засобів підприємства, називаються: 
897. Не є об’єктами бухгалтерського обліку: 
898. Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку: 
899. Інвентаризація – це: 
900. При реорганізації підприємства інвентаризація: 
901. Інвентаризацію проводять: 
902. Калькуляція – це: 
903. Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

фінансовою або інвестиційною діяльністю, це: 
904. До інших операційних витрат відносяться витрати на: 
905. Списання собівартості реалізованої готової продукції відображається наступною 

кореспонденцією рахунків: 
906. Нарахування зносу виробничого обладнання відображається кореспонденцією 

рахунків:  
907. З наведених операцій обрати операцію, яка не змінить валюту балансу: 
908. Яка з операцій  викличе зміни підсумків балансу: 
909. З нижче наведених операцій оберіть ту, яка відповідає кореспонденції рахунків 

Дт 68 Кт 31: 
910. Особливість бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані 

переносяться з: 
911. Найбільш ліквідними активами є: 
912. Форма та структура балансу в Україні: 
913. Актив відображається у балансі, якщо: 
914. Зменшення вартості активів записується:  
915. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не 

оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі: 
916. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для первісної 
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реєстрації господарських операцій: 
917. Діючий План рахунків складається з: 
918. Метод бухгалтерського обліку – це: 
919. Економічна вигода – це:  
920. Господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок короткострокової 

позики банку призводить до: 
921. В активі балансу знаходять своє відображення: 
922. Процес постачання є сукупністю операцій з: 
923. Процес реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) належить до: 
924. Процес виробництва – це: 
925. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це: 
926. Податковий кредит з ПДВ при придбанні матеріалів відображають наступною 

кореспонденцією рахунків: 
927. Чи відображаються позабалансові рахунки у річних формах звітності? 
928. До класу “Кошти, розрахунки та інші активи” належить: 
929. Актив балансу повинен дорівнювати: 
930. 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:  

931. Основні засоби включаються  до валюти балансу за вартістю: 
932. Активи підприємства за строком їх використання на підприємстві поділяються на: 
933. Змінні витрати – це: 
934. Виробнича собівартість включає наступні витрати: 
935. Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує 

отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх 
корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з 
продажем (ліквідацією) – це: 

936. Активи, які: а) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; б) перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва; в) утримуються для споживання під 
час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством – це: 

937. Залишкова вартість – це: 
938. Вартість, що амортизується, – це: 
939. Виробнича ставка амортизації використовується у: 
940. Інвентарна картка обліку основних засобів використовується для: 
941. Нематеріальний актив – це:  
942. Ставка ПДВ в Україні становить: 
943. До касових документів належать: 
944. Дебетовий оборот по рахунку 23 «Виробництво» відображає: 
945. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати: 
946. Сторнувальні проводки використовуються для: 
947. Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення характерне 

для: 
948. Сальдо кінцеве по пасивному рахунку визначається за формулою: 
949. Рахунки, призначені для обліку сум, на які необхідно зменшити або збільшити 

залишок по основному рахунку, з метою його уточнення, називаються: 
950. Чистим доходом є різниця між:  
951. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
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зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) – це: 
952. Рахунки бухгалтерського обліку 10 – 13 призначені для: 
953. Регулюючі рахунки призначені для:  
954. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає у:  
955. Позабалансові рахунки використовуються для обліку: 
956. Майнові позабалансові рахунки – це рахунки: 
957. З якими рахунками кореспондують позабалансові рахунки: 
958. Рахунок 92 «Адміністративні витрати» списується на: 
959. Чистим прибутком є різниця між:  
960. Якщо кредитовий оборот рахунку фінансових результатів більший за дебетовий 

оборот рахунку, то на суму різниці підприємство отримує: 
961. До складу рахунків обліку активів не входять: 
962. До складу рахунків джерел господарських засобів входять: 
963. Відкриття рахунку це: 
964. Підприємство зареєструвало розмір статутного капіталу 300000 грн. В обліку 

необхідно зробити запис: 
965. Основним нормативним документом, який регулює ведення бухгалтерського 

обліку в Україні є: 
966. Які вимірники застосовуються в аналітичному обліку: 
967. Активний рахунок може мати: 
968. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів: 
969. Основним документом, який визначає права та обов’язки постачальників і 

покупців, є: 
970. Облік витрат з формування собівартості наданих послуг ведеться на рахунку: 
971. Списання сум розподілених транспортно – заготівельних витрат на витрати 

виробництва відображаються в обліку: 
972. Ставка податку на прибуток в Україні становить: 
973. Незавершене виробництво обліковується на рахунку: 
974. В кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 “Доходи від реалізації” 

закривається: 
975. Валовий прибуток в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

визначається як різниця між: 
976. На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають: 
977. Рахунок 70 “Доходи від реалізації” відображається: 
978. Які з фактів знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку: 
979. Рахунок “Довгострокова дебіторська заборгованість” належить до класу … у плані 

рахунків бухгалтерського обліку 
980. Для узагальненого відображення активів підприємства, джерел їх утворення, 

процесів і результатів діяльності застосовується: 
981. Як позначають праву сторону рахунку бухгалтерського обліку 
982. Первинні бухгалтерські документи складаються: 
983. Письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її 

здійснення – це: 
984. Документообіг це: 
985. Під контируванням документів розуміють: 
986. Під Головною книгою розуміють: 
987. Наказ про облікову політику підписується: 
988. Як позначають ліву сторону рахунку бухгалтерського обліку: 
989. Фінансова звітність – це: 
990. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні 
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наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі – це принцип бухгалтерського обліку: 

991. Рахунок 40 є рахунком: 
992. Рахунок 46 є рахунком: 
993. Повернення короткострокової позики банку безготівковими коштами в обліку 

відображається: 
994. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання 

власників підприємства не повинні відображатися в  фінансовій звітності 
підприємства: 

995. Якою кореспонденцією рахунків буде правильно записати операцію: прийнято до 
оплати платіжні документи за використану для потреб виробництва 
електроенергію: 

996. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв 
іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, 
визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:  

997. Активи – це:  
998. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та  рух грошових коштів підприємства за звітний період, - це: 
999. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є: 
1000. 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: 

 

 

Голова атестаційної комісії     Наталія ВИГОВСЬКА 
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