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ВСТУП 

 

Теоретична підготовка студентів з бакалаврської програми є основою 

для формування сучасного типу економічного мислення, створює 

передумови для вільного вибору професійного спрямування. Особливого 

значення набуває глибоке знання економіки і обліку тепер – на етапі 

сучасного розвитку економіки країни. 

Вона ґрунтується на теоретичних засадах і практичних підходах, які 

розглядаються в курсах “Політична економія”, “Макроекономіка”, 

“Мікроекономіка” та “Історія економічних вчень”, “Фінансовий облік І”, 

“Фінансовий облік ІІ”, “Фінансовий аналіз діяльності підприємства”. 

Пізнання їх в повному обсязі, глибоке оволодіння низкою нових 

категорій і законів, подолання упередженості виступають передумовою 

ринкової економіки. 

Перехідний етап розвитку економічної системи характеризується 

різноманітністю економічних форм, багатоаспектними і часто 

непослідовними практичними діями в проведенні економічної реформи. 

Без глибокої теоретичної підготовки неможливо осмислити економічні 

процеси, що відбуваються в державі, критично оцінити обґрунтованість 

урядових рішень, виробити чітку власну позицію стосовно них. 

Класифікація економічних наук передбачає виділення загальних, 

спеціальних та галузевих економічних наук. 

Мета вивчення дисципліни – це дослідження законів, які управляють 

виробництвом, розподілом, обміном і споживанням, розуміння 

методологічних основ механізму їх використання суспільством для 

підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей, ведення 

фінансового обліку та фінансового аналізу діяльності підприємства. Предмет 

формує у студентів знання про ресурси та можливості суспільного 

виробництва, про існуючі економічні системи і характерні риси сучасної 

ринкової економіки, ведення обліку і аналізу. 

Вивчення предмета передбачає роботу студентів не тільки з 

підручниками, але й з великою кількістю економічної літератури, 

монографіями, періодичною пресою. 

Мета державного іспиту – з`ясування теоретичних знань та практичних 

навичок студентів, відповідність цих знань і навичок вимогам 

кваліфікаційної характеристики. 

До комплексного державного іспиту на рівні бакалаврської освіти 

включені питання з програм дисциплін “Політична економія”, 

“Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Історія економічних вчень”, 

“Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Фінансовий аналіз діяльності 

підприємства”. 

Державний іспит проводиться в один етап. 

Іспит письмовий. 
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1. Порядок підготовки до іспиту 

 

Під час підготовки до державного іспиту за програмою рекомендується 

користуватись літературою, список якої наведений наприкінці програми. 

Перелік питань з предмета, які виносяться на державний іспит, 

відповідає програмі курсу. Викладач має ознайомити студентів з питаннями 

для повторення вивченого матеріалу, складеними у послідовному порядку за 

програмою. 

 

2. Порядок проведення іспиту та оцінка знань 

 

Під час державного іспиту студенти повинні: 

- розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; 

- з`ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання 

їх людьми у процесі господарської діяльності; 

- визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та 

напрямки їх еволюції; 

- орієнтуватися в конкретній макроекономічній ситуації; 

- розуміти закони і механізм розвитку сучасної ринкової економіки, 

що необхідно в умовах кредитної системи; 

- орієнтуватись у ведені фінансового обліку; 

- орієнтуватись у питаннях проведення фінансового аналізу. 

 

Кожен білет включає 50 тестових завдань і одну практичну комплексну 

задачу. 

Питання відображають матеріал, який вивчається в різних розділах 

предмета. 

Студент працює над даними завданнями 180 хвилин. 

 

Студентам дозволяється використовувати: 

1) навчальну програму курсу; 

2) графіки: 

- попиту; 

- пропозиції; 

- ринкової рівноваги; 

- порушення ринкової рівноваги; 

- сукупного попиту; 

- сукупної пропозиції; 

- макроекономічної рівноваги; 

- заощадження; 

- споживання; 

- попиту та інвестиції; 

- кривої виробничих можливостей; 

- кривої Лафера; 

- План рахунків бухгалтерського обліку. 
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Основна мета оцінювання знань студентів полягає в тому, щоб 

об’єктивно оцінити рівень опанування ними курсів циклу фундаментальних 

та професійно-орієнтованих дисциплін за професійним спрямуванням “Облік 

і аудит”, в результаті вивчення яких вони повинні: 

 розуміти, що економічна діяльність є найважливішою складовою 

життєдіяльності суспільства, що саме вона вимагає набуття знань з 

ведення обліку, аналізу і аудиту; 

 знати принципи та методи раціональної організації ведення 

бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, складання 

звітності; 

 уміти аналізувати і самостійно вести облік, аналіз і аудит на 

підприємствах різних форм власності; 

 уміти передавати набуті знання іншим в умовах індивідуального та 

групового навчання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до наказів 

Міносвіти України від 02.06.93 р. № 161 та від 07.06.96 р. № 195.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за чотирибальною системою. 

Оцінка “відмінно” ставиться студентам, які виявили глибокі  і міцні 

знання програмового матеріалу, грамотно, послідовно і логічно виклали його 

з широким застосуванням першоджерел, наукової та навчальної літератури, 

показали знання в повному обсязі фактичного матеріалу, уміння оцінювати 

явища і процеси суспільного життя, впевнено і аргументовано відстоювати 

свою точку зору, виявили вміння застосовувати одержані знання в 

практичній діяльності, суспільно-політичній роботі. 

 Оцінкою “добре” оцінюється відповідь, якщо студент виявив міцні 

знання предмета в обсязі питання, теми, розділу чи навчальної програми, 

уміння користуватися першоджерелами, не допустив суттєвих неточностей, 

зумів пов’язати свої знання з практикою суспільного життя. 

 Оцінка “задовільно” ставиться студентам, які виявили знання в обсязі 

навчальної програми, здатність правильно політично мислити, розуміти 

явища і події суспільного життя, але дали на окремі питання недостатньо 

повні відповіді, допустили не зовсім точні визначення. 

 Незадовільну оцінку отримують студенти в тих випадках, якщо немає 

систематичних знань в обсязі навчальної програми, не засвоєна значна 

частина програмового матеріалу, не дані теоретично аргументовані відповіді 

на запитання або допущені суттєві помилки, немає знань фактичного 

матеріалу й умінь застосувати теоретичні знання на практиці. 

 

Тести до іспиту з “Політичної економії” 

 

1. Назвіть докапіталістичні економічні системи: 

А. Первіснообщинний та рабовласницький спосіб виробництва. 

Б. Рабовласницький, феодальний способи виробництва та капіталізм 

вільного підприємництва. 
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В. Первіснообщинний, рабовласницький та феодальний способи 

виробництва. 

Г. Первіснообщинний, рабовласницький способи виробництва та капіталізм 

вільного підприємництва. 

2. Капіталізм вільної конкуренції — це: 

А. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на 

речові ресурси, використанням найманої праці та системи ринків 

чистої конкуренції. 

Б. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з 

метою отримання прибутку. 

В. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва 

підкоряється капіталу, тобто який заснований на відносинах між 

капіталом і найманою працею 

Г. Усі відповіді правильні. 

3. Монополія – це: 

А. Угода кількох невеликих фірм, що дає їм змогу швидко досягти 

панівного становища на ринку і отримувати високі прибутки. 

Б. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і 

комерційну самостійність. 

В. Об’єднання капіталістичних підприємств, які концентрують виробництво 

і збут переважної частини продукції певного виду з метою одержання 

монопольно високих прибутків. 

Г. Правильна відповідь відсутня. 

4. Державно-монополістичний капіталізм – це: 

А. Економічний лад, що характеризується зрощенням сили монополій з 

силою держави. 

Б. Економічний лад, що характеризується приватною власністю на засоби 

виробництва, вільною конкуренцією, вільним ціноутворенням. 

В. Економічний лад, що характеризується пануванням монополій. 

Г. Правильна відповідь відсутня. 

5. “Перехідний період” – епоха перетворення капіталістичних виробничих 

відносин в соціалістичні в колишньому СРСР розпочалася після: 

А. Першої світової війни. 

Б. Другої світової війни. 

В. Великої жовтневої соціалістичної революції. 

Г. правильна відповідь відсутня. 

6. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»? 

А. Економічна система, що базується на різних формах власності та 

ринковому і державному регулюванні економіки. 

Б. Наявність різних типів соціально-економічного прогресу. 

В. Економіка перехідного періоду. 

Г. Багатоукладна економіка. 

7. Головний зміст перехідного періоду — це зміни: 

А. У продуктивних силах. 

Б. В економічних відносинах. 
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В. В економіці. 

Г. У політиці та ідеології. 

8. Світове господарство — це: 

А. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

Б. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою 

міжнародних економічних відносин. 

В. Економічна єдність світу. 

Г. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 

9. Засобами досягнення мети первіснообщинного виробництва були: 

А. Особиста праця, приватна власність, зрівняльний розподіл. 

Б. Колективна праця, общинна власність, зрівняльний розподіл. 

В. Особиста та колективна праця, суспільна власність. 

Г. Суспільна праця, приватна власність, зрівняльний розподіл. 

10. Економічна система капіталізму вільного підприємництва 

характеризується: 

А. Приватною власністю на засоби виробництва; вільною конкуренцією; 

вільним ціноутворенням. 

Б. Колективною власністю на засоби виробництва; монополістичною 

конкуренцією; державним регулюванням вільного ціноутворення. 

В. Існуванням різних типів власності; ціновою конкуренцією. 

Г. Правильна відповідь відсутня. 

11. Картель – це: 

А. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і 

комерційну самостійність. 

Б. Монополістичне об’єднання, учасники якого зберігають виробничу 

самостійність. 

В. Монополістична угода власників підприємств певної галузі про 

встановлення монопольних цін, поділ ринків збуту, квоти виробництва 

продукції, умови найму робочої сили. 

Г. Комплекс різнорідних підприємств чи монополій різних галузей, які 

перебувають під контролем однієї фінансової групи. 

12. Який з державних діячів уперше у світовій історії запровадив державне 

регулювання ринкової економіки: 

А. Ф. Рузвельт. 

Б. У. Черчілль. 

В. Й. Сталін. 

Г. Р. Рейган. 

13. Які риси властиві соціалізму? 

А. Влада належить трудящим, суспільна власність на засоби виробництва, 

відсутність експлуатації людини людиною. 

Б. Приватна власність на засоби виробництва, експлуатація людини 

людиною. 

В. Майнова нерівність, наявність різних форм власності. 

Г. Правильна відповідь відсутня. 

14. Назвіть моделі змішаної економіки:  
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А. Консервативна, реформістська, демократична. 

Б. Ліберальна, соціал-реформістська, консервативна. 

В. Соціал-реформістська, консервативно-ліберальна, демократична. 

Г. Ліберальна, консервативна, демократична. 

15. Перехідні процеси відбуваються: 

А. У розвинутих капіталістичних країнах. 

Б. У соціалістичних країнах. 

В. У країнах, що розвиваються. 

Г. У постсоціалістичних країнах. 

16. Історично першою формою економічного міжнародного 

співробітництва є : 

А. Міжнародна валютна система. 

Б. Міжнародна економічна інтеграція. 

В. Світова торгівля. 

Г. Міжнародне підприємництво і співробітництво в науково-технічній 

сфері. 

17. Конкретними формами прояву основної суперечності рабовласницького 

способу виробництва були: 

А. Протиріччя між розумовою та фізичною працею. 

Б. Протиріччя між містом та селом. 

В. Між великим виробництвом рабовласників і дрібним господарством 

вільних ремісників і селян. 

Г. Всі відповіді правильні. 

18. Для зародження економічної системи капіталізму вільного 

підприємництва необхідні були певні передумови ,і  передусім такі: 

А. Поява маси вільних людей, позбавлених засобів виробництва; 

нагромадження грошового багатства. 

Б. Поява маси вільних людей, які були власниками засобів виробництва; 

встановлення контролю над чужим капіталом. 

В. Поява суспільної власності на засоби виробництва; велика земельна 

власність феодалів. 

Г. Правильна відповідь відсутня. 

19. Синдикат – це: 

А. Монополістичне об’єднання, учасники якого зберігають виробничу 

самостійність. 

Б. Монополістична угода власників підприємств певної галузі про 

встановлення монопольних цін, поділ ринків збуту, квоти виробництва 

продукції, умови найму робочої сили. 

В. Комплекс різнорідних підприємств чи монополій різних галузей, які 

перебувають під контролем однієї фінансової групи. 

Г. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і 

комерційну самостійність. 

20. На яких фазах відтворення відбувається зрощення сили монополій з 

силою держави? 

А. Виробництво, споживання. 
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Б. Виробництво, розподіл, обмін. 

В. Лише на фазі розподілу. 

Г. Виробництво, розподіл, обмін, споживання. 

 

Тести до іспиту з “Макроекономіки” 
 

1. Що з перерахованого нижче є предметом вивчення макроекономіки? 

А. Зростання кількості куплених автомобілів “Жигулі” внаслідок 

зростання доходів споживачів. 

Б. Утворення дефіциту на ринку житла внаслідок введення державою 

верхньої межі плати за  орендну житла. 

В. Вплив зміни моди у Європі на попит  на імпортне взуття 

Г. Зростання рівня безробіття у Черкаській області внаслідок прийняття 

Верховною Радою Закону “Про банкрутство” 

2. Яке з наведених положень належить до макроекономіки? 

А. Витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %. 

Б. Рівень безробіття в країні дорівнює 2 %. 

В. Доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од.. 

Г. Підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %. 

3. На металургійному комбінаті, що розташований в Індії, працюють 

індійські робітники та американські інженери. Станки і обладнання 

належать фірмі із США. Діяльність комбінату збільшує… 

А. ВВП США. 

Б. ВНП США, ВНП Індії та ВВП США. 

В. ВВП США та ВНП Індії. 

Г. ВНП США та ВВП Індії. 

4. До державних трансфертів НЕ відносяться: 

А. Щомісячні допомоги на дітей 

Б. Допомоги по безробіттю 

В. Дотації та пільги на придбання ліків 

Г. Видатки держави на будівництво нової поліклініки 

5. Що з перерахованого нижче може скоротити розмір структурного 

безробіття? 

А. Збільшення допомоги по безробіттю. 

Б. Збільшення податків на корпорації. 

В. Державні програми по професійній перепідготовці. 

Г. Збільшення розмірів мінімальної заробітної плати. 

6. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається 

безробіттям: 

А. Циклічним. 

Б. Природним. 

В. Структурним. 

Г. Фрикційним. 

7. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду 

безробіття? 
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А. Фрикційного. 

Б. Циклічного. 

В. Структурного. 

Г. Фрикційного і структурного. 

8. Гранична схильність до споживання скорочується, коли: 

А. Падає рівень доходів. 

Б. Зростає рівень доходів. 

В. Зростає гранична схильність до заощадження. 

Г. Доход залишається незмінним. 

9. Що з перерахованого нижче як правило приводить до зниження 

споживчих видатків? 

А. Зниження доходів. 

Б. Зниження рівня прибуткового податку. 

В. Очікування швидкого зростання цін. 

Г. Збільшення державних виплат населенню. 

10. За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, 

перш за все, від: 

А. Рівня розвитку країни. 

Б. Темпів зростання пропозиції грошей. 

В. Рівня доходу кінцевого використання. 

Г. Кількості резидентів. 

11. Якщо споживачі вирішують збільшити частку доходу, яка 

витрачається на поточне споживання, то в короткостроковому періоді: 

А. Зменшиться рівень цін за незмінного рівня випуску та зайнятості. 

Б. Зменшиться рівень випуску та зайнятості. 

В. Збільшиться рівень випуску та зайнятості. 

Г. Зменшиться рівень цін за незмінного рівня випуску та зайнятості. 

12. Найбільш гнучкими елементами сукупних витрат є: 

А. Державні витрати на закупівлю товарів та послуг. 

Б. Чистий експорт. 

В. Споживання. 

Г. Інвестиції. 

13. Якщо загальна величина видаткової частини державного бюджету вже 

затверджена і не може бути змінена, то альтернативною вартістю 

збільшення державних видатків на утримання апарату управління може 

бути… 

А. Зменшення державних видатків на науково-технічні дослідження. 

Б. Збільшення державних видатків на науково-технічні дослідження. 

В. Збільшення витрат платників податків на утримання апарату 

управління. 

Г. Зниження доходів державного бюджету. 

14. Річний державний бюджет – це… 

А. План державних доходів та видатків на рік. 

Б. Кількість грошей на рахунку у Центральному банку, реально зібраних 

урядом за рік. 



 11 

В. Кількість грошей, що є у наявності в уряду. 

Г. Загальна сума всіх надходжень у державну казну протягом року 

15. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у 

національній економіці? 

А. Підвищення норми резервування. 

Б. Підвищення ставки рефінансування. 

В. Продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам. 

Г. Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку. 

16. Яка з приведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної 

політики спричинить найбільший спад сукупного попиту? 

 

 
Операції на 

відкритому ринку 
Облікова ставка Державні витрати 

A Купівля облігацій Зменшення Збільшення 

Б Купівля облігацій Зменшення Зменшення 

В Продаж облігацій Збільшення Зменшення 

Г Продаж облігацій Зменшення Збільшення 

 

17. В основі Ямайської валютної системи лежить: 

А. Золотий стандарт. 

Б. Золотовалютний стандарт. 

В. Фіксований курс. 

Г. Вільно плаваючий курс. 

18. Крива Лоренца відображає: 

А. Ступінь нерівності в розподілі доходів у суспільстві. 

Б. Ступінь диференціації доходів працівників різних галузей. 

В. Залежність між розміром доходу та рівнем споживання. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

19. Крива Філліпса у короткотерміновому періоді відображає: 

А. Обернену залежність між безробіттям та інфляцією 

Б. Пряму залежність між безробіттям та зарплатою 

В. Пряму залежність між безробіттям та інфляцією 

Г. Обернену залежність між безробіттям та зарплатою 

20. Який показник найповніше характеризує рівень життя? 

А. Коефіцієнт участі в робочій силі 

Б. Номінальні особисті доходи 

В. Номінальні використовувані доходи 

Г. Реальні використовувані доходи на душу населення 

 

Тести до іспиту з “Мікроекономіки” 
 

1. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається 

максимізувати: 

А. Різницю між загальною та граничною корисністю. 

Б. Граничну корисність. 
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В. Кожну з перерахованих величин. 

Г. Загальну корисність. 

2. Продукт має корисність, якщо він: 

А. Потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва. 

Б. Відображає закон попиту. 

В. Здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача. 

Г. Є доступним за ціною для споживача. 

3. Крива «дохід – споживання» показує: 

А. Залежність споживання товарів від доходу. 

Б. Залежність споживання товарів від цін. 

В. Комбінацію товарів, що приносять споживачеві певний ступінь 

задоволення. 

Г. Усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу. 

4. Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту? 

А. Смаків та уподобань споживачів. 

Б. Розмірів та розподілу національного доходу. 

В. Ціни товару. 

Г. Кількості чи віку споживачів. 

5. Коли будь-яка кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на 

цей товар є: 

А. Абсолютно нееластичний. 

Б. Нееластичним. 

В. Еластичним. 

Г. Абсолютно еластичним. 

6. Ізокванта ілюструє: 

А. Криву сукупного продукту. 

Б. Різні комбінації ресурсів, з яких можна виробити заданий обсяг продукту. 

В. Різні обсяги продукту, які можна виробити за даної кількості ресурсів. 

Г. Криву середнього продукту. 

7. Під постійними витратами розуміють: 

А. Витрати на ресурси, згідно з цінами на момент придбання. 

Б. Витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється. 

В. Неявні витрати виробництва. 

Г. Витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами. 

8. Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді – це: 

А. Крива граничних витрат. 

Б. Частина кривої середніх сукупних витрат, яка має спадний характер. 

В. Частина кривої граничних витрат, розташована вище кривої середніх 

змінних витрат. 

Г. Частина кривої середніх сукупних витрат, яка має зростаючий характер. 

9. Цінова дискримінація – це: 

А. Різниця в оплаті праці за національністю чи статтю. 

Б. Експлуатація трудящих шляхом встановлення високих цін на товари 

широкого вжитку. 

В. Продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям. 
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Г. Підвищення ціни на товари більш високої якості. 

10. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: 

А. Фірми випускають унікальну продукцію. 

Б. На ринку діє невелика кількість фірм. 

В. Фірми випускають диференційовану продукцію. 

Г. Фірми знаходять взаємозалежності між собою. 

11. Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної 

конкуренції як: 

А. Відсутні будь-які бар’єри для входу в галузь. 

Б. Для фірми характерна стратегічна поведінка. 

В. Діє незначна кількість виробників. 

Г. Фірми мають ринкову владу. 

12. Попит на ресурс залежить від: 

А. Цін ресурсів – замінників. 

Б. Цін взаємодоповнюваних ресурсів. 

В. Ціни продукту, який виробляється за допомогою даного ресурсу. 

Г. Всі попередні відповіді є вірними. 

13. Граничні витрати на оплату праці: 

А. Являють собою збільшення змінних витрат при збільшенні обсягу випуску 

продукції на одиницю. 

Б. Являють собою збільшення постійних витрат при збільшенні обсягу 

випуску продукції на одиницю. 

В. Являють собою збільшення сукупних витрат на працю при наймі 

додаткового працівника. 

Г. Абсолютно нееластичні для монополіста. 

14. При прийняті рішень про інвестиції фірми беруть до уваги: 

А. Номінальну процентну ставку. 

Б. Реальну процентну ставку. 

В. Номінальну процентну ставку з врахуванням реальної ставки процента. 

Г. Тільки інші, не вказані фактори. 

15. Пропозиція землі: 

А. Абсолютно нееластична. 

Б. Нееластична. 

В. Еластична. 

Г. Абсолютно еластична. 

16. Яке з наступних явищ є несумісним з досягненням загальноекономічної 

рівноваги? 

А. Досконала конкуренція. 

Б. Відсутність зовнішніх ефектів. 

В. Монополія. 

Г. Жодне з перерахованих явищ. 

17. Аналіз загальної рівноваги: 

А. Визначає одночасно ціни на всіх ринках. 

Б. Припускає можливість зворотного зв’язку. 

В. Може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів. 
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Г. Усі відповіді правильні. 

18. Що з нижченаведеного є корегуючою субсидією: 

А. Допомога постраждалим від чорнобильської катастрофи. 

Б. Високе мито на автомобілі, що імпортуються в Україну. 

В. Надбавки до заробітної плати за шкідливих для здоров’я умов праці. 

Г. Нічого з наведеного. 

19. Чистий суспільний товар: 

А. Конкурентний і винятковий. 

Б. Неконкурентний і невинятковий. 

В. Неконкурентний. 

Г. Невинятковий. 

20. Якщо ціна товару зростає, ефект заміщення спонукає споживача придбати 

менше товару, оскільки: 

А. Реальний дохід споживача зменшується. 

Б. Реальний дохід споживача зростає. 

В. Товар тепер менше дорогий порівняно з іншими товарами. 

Г. Товар тепер дорожчий порівняно з іншими товарами. 

 

Тести до іспиту з “Історії економічних вчень” 

 

1. Поняття «хрематистика» ввів Платон: 

А. Так. 

Б. Ні. 

2. Яскравою пам’яткою економічної думки доби античності є «Капітулярій 

про вілли»: 

А. Так. 

Б. Ні. 

3. Ібн-Хальдун з Аравії вважав, що обмін продуктів повинен здійснюватись 

відповідно попиту на них: 

А. Так. 

Б. Ні. 

4. Активний торгівельний баланс є принципом сучасних 

зовнішньоекономічних відносин: 

А. Так. 

Б. Ні. 

5. Термін «справедлива ціна» вперше було введено меркантелістами: 

А. Так. 

Б. Ні. 

6. Ф.Кене був міністром фінансів Франції: 

А. Так. 

Б. Ні. 

7. Праця вчителя за А.Смітом є продуктивною: 

А. Так. 

Б. Ні. 
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8. Д.Рікардо є засновником теорії порівняльних переваг: 

А. Так. 

Б. Ні. 

9. За С.Сісмонді економічні кризи є результатом внутрішніх суперечностей 

капіталізму: 

А. Так. 

Б. Ні. 

10. Ф.Ліст вважав політичну економію національною наукою: 

А. Так. 

Б. Ні. 

11. Еквівалент трудових витрат – «робочі гроші» - запропонував: 

А. Р.Оуен. 

Б. Ш.Фур’є. 

В. П.Прудон. 

Г. К.Кніс. 

12. С.Сісмонді дав таке визначення політичної економії: 

А. «Політекономія є частиною біології». 

Б. «Політекономія – це вивчення економічних відносин між людьми». 

В. «Матеріальний добробут людей, який залежить від держави». 

Г «Наука про закони капіталістичного розвитку». 

13. Своїми попередниками Дж.М.Кейнс визнає: 

А. Меркантелістів. 

Б. Фізіократів. 

В. Класиків. 

Г. Неокласиків. 

14. «Економіка» та «хрематистика» - на такі дві частини поділяв багацтво: 

А. Платон. 

Б. Ксенофонт. 

В. Аристотель. 

Г. Катон Старший. 

15. Державна політика періоду меркантилізму характеризується такими 

рисами: 

А. Запровадження державного регулювання внутрішнього виробництва й 

ринку. 

Б. Демонополізація сфери зовнішньої торгівлі. 

В. Сприяння зменшенню чисельності населення. 

Г. Значна увага до розвитку сільськогосподарських галузей. 

16. Основою суспільного багацтва за П.Буагільбером є: 

А. Промисловість. 

Б. Сільське господарство. 

В. Торгівля. 

Г. Освіта. 

17. Хто з економістів справив найбільший вплив на німецьку економічну 

школу: 

А. К.Маркс. 
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Б. Ф.Ліст. 

В. А.Сміт. 

Г. Д.Рікардо. 

18. Яка школа виникла у 70-х рр. ХІХ ст. на базі теорій історичної школи: 

А. Австрійська школа граничної корисності. 

Б. Американська школа неокласиків. 

В. Нова історична школа. 

Г. Математична школа політичної економії. 

19. Ким за фахом був батько К.Маркса Генріх Маркс 

А. Адвокатом. 

Б. Журналістом. 

В. Істориком. 

Г. Художником. 

20. Які з цих творів не належить Кондратьєву: 

А. «План і передбачення». 

Б. «Великі цикли економічної кон’юнктури». 

В. «Система політичної економії». 

Г. «До питання про поняття економічної статистики». 

 

Тести до іспиту з “Фінансового обліку І” 

 

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких 

основних принципах: 

А. Обачність. 

Б. Безперервність. 

В. Автономність. 

Г. Усі наведені вище. 

2. Метою ведення бухгалтерського обліку є: 

А. Надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття 

управлінських рішень. 

Б. Управління підприємством. 

В. Отримання статистичної інформації. 

Г. Складання податкових декларацій. 

3. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

в Україні здійснюється з метою: 

А. Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку. 

Б. Створення єдиних правил складання фінансової звітності. 

В. Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Г. Усіх вище перелічених позицій. 

4. Не є принципом визнання витрат: 

А. Принцип нарахування. 

Б. Принцип періодичності. 

В. Принцип відповідності. 

Г. Принцип автономності. 

5. Собівартість реалізованої готової продукції відображається на рахунку: 
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А. 901. 

Б. 23. 

В. 91. 

Г. 92. 

6. Які з наведених об'єктів не є елементом витрат: 

А. Витрати на оплату праці. 

Б. Витрати майбутніх періодів. 

В. Матеріальні витрати. 

Г. Інші операційні витрати. 

7. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду 

відображає: 

А. Сальдо рахунка 23 «Виробництво». 

Б. Сальдо рахунка 25 «Напівфабрикати». 

В. Дебетовий оборот рахунка 23 «Виробництво». 

Г. Дебетовий оборот рахунка 26 «Готова продукція». 

8. Розподілені загальновиробничі витрати відносяться на: 

А. Собівартість виробленої продукції. 

Б. Собівартість реалізованої продукції. 

В. Адміністративні витрати. 

Г. Витрати на збут. 

9. Які з об'єктів не входять до складу основних засобів: 

А. Земельні ділянки. 

Б. Транспортні засоби. 

В. Багаторічні насадження. 

Г. МШП. 

10.  Які з об'єктів не входять до складу інших необоротних матеріальних 

активів: 

А. Товарні запаси. 

Б. Бібліотечні фонди. 

В. Інвентарна тара. 

Г. Предмети прокату. 

11. Які витрати не є складовими первісної вартості запасів: 

А. Витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів. 

Б. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом, при придбанні 

основних засобів частково за рахунок позикового капіталу. 

В. Суми, що сплачують підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт 

(без непрямих податків). 

Г. Витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів. 

12.  Не метод нарахування амортизації основних засобів: 

А. Прямолінійний. 

Б. ФІФО. 

В. Кумулятивний. 

Г. Виробничий. 

13.  Не метод нарахування амортизації інших необоротних матеріальних 

активів: 
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А. 100 % в першому місяці використання об'єктів. 

Б. Податковий. 

В. Виробничий. 

Г. Прямолінійний. 

14. За яких умов основні засоби визначають в Балансі за ф. № 1: 

А. Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди від використання об'єкта основних засобів. 

Б. Коли вартість об'єкта основних засобів може бути достовірно визначена. 

В. На умовах п. А і п. Б одночасно. 

15.  Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює 

їх: 

А. Переоціненій вартості на дату отримання. 

Б. Справедливій вартості на дату отримання. 

В. Залишковій вартості на дату отримання. 

16. На якому рахунку відображаються усі витрати підприємства на 

придбання або створення матеріальних необоротних активів: 

А. Рахунок 10. 

Б. Рахунки 10, 11. 

В. Рахунок 15. 

Г. На усіх перелічених рахунках. 

17.  До складу необоротних активів не входять: 

А. Основні засоби. 

Б. Довгострокові фінансові інвестиції. 

В. Короткострокові фінансові інвестиції. 

Г. Нематеріальні активи. 

18.  Собівартість об'єктів основних засобів, виготовлених власними силами, 

відображається в обліку записом: 

А. Дебет 15 Кредит 10. 

Б. Дебет 15 Кредит 23. 

В. Дебет 15 Кредит 23 або 26. 

19. Отримане у фінансову оренду устаткування відображають в обліку 

орендаря записом: 

А. Дебет 152 Кредит 531. 

Б. Дебет 104 Кредит 152. 

В. Дебет 104 Кредит 531. 

20. Списання залишкової вартості реалізованого обладнання в обліку 

відображають записом: 

А. Дебет 972 Кредит 131. 

Б. Дебет 972 Кредит 104. 

В. Дебет 976 Кредит 104. 

21. Переоцінку основних засобів за їх справедливою вартістю на дату 

балансу здійснюють, якщо: 

А. їх залишкова вартість більше як на 10 відсотків відрізняться від справедливої 

вартості на дату балансу. 
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Б. їх залишкова вартість більше як на 5 відсотків відрізняється від справедливої 

вартості на дату балансу. 

В. їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату 

балансу. 

22. Оренда вважається фінансовою, якщо: 

А. Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення 

строку оренди. 

Б. Орендар не набуває права власності на орендований актив після закінчення 

строку оренди. 

В. Право власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по 

закінченні строку оренди. 

23.  Підприємство придбало виробниче устаткування на 600000 грн. (у тому 

числі ПДВ — 100000 грн.), крім того, витратило 8000 грн. на його 

доставку і 4000 грн. — на монтаж, перевірку придатності та підготовку до 

експлуатації. Первісна вартість цього обладнання: 

А. 512 000 грн. 

В. 500 000 грн. 

В. 600 000 грн. 

Г. 612 000 грн. 

24.  Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується 

рахунок: 

А. 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 

Б. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; 

В. 68 «Розрахунки за іншими операціями; 

Г. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». 

25.  За кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

відображаються: 

А. суми продажної вартості реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг, які включають ПДВ, акцизи та інші податки, що підлягають 

перерахуванню до бюджету та включені до вартості реалізації; 

Б. суми заборгованості за одержані від постачальників товарно-матеріальні 

цінності, прийняті роботи, послуги; 

В. збільшення (одержання) доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, 

послуг; 

Г. суми платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських 

установах, в касу та інші види розрахунків. 

26. Вказати правильну кореспонденцію рахунків — відвантажено готову 

продукцію вітчизняному покупцю на суму 12000 грн. (в т.ч. ПДВ — 2000 

грн.): 

А.  Д-т 361 К-т 701      12000 

 Д-т 701 К-т 641            2000 

Б.  Д-т 311 К-т 681     12000 

 К-т 643 К-т 641          2000 

В.  Д-т 361 К-т701       10000 

 К-т 701 К-т 641          2000 
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Г.  Д-т 201 К-т 631      10000 

 Д-т 641 К-т 631          2000 

27.  Вказати правильний зміст наведеної кореспонденції рахунків—Д-т 901 

К-т 26: 

А. Списано собівартість реалізованих товарів; 

Б. Списано собівартість реалізованих робіт, послуг; 

В. Списано собівартість реалізованої готової продукції; 

Г. Відображено дохід від реалізації готової продукції. 

28.  Довгострокова дебіторська заборгованість — це: 

А. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального 

операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу; 

Б. Дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 

непогашення боржником або за якою минув строк позовної давності; 

В. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо 

якої існує невпевненість її погашення боржником; 

Г. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального 

операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. 

29. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться: 

А. За кожним покупцем (замовником) і за кожним пред'явленим до оплати 

рахунком; 

Б. За кожним підрядником; 

В. За кожним постачальником; 

Г. За валютою платежу. 

30. Вказати правильний зміст наведеної кореспонденції рахунків – Д-т361  

К-т 701: 

А. Списано собівартість реалізованої готової продукції; 

Б. Відображено дохід від реалізації готової продукції; 

В. Відображено дохід від реалізації робіт, послуг; 

Г. Відображено дохід від операційної курсової різниці. 

31.  За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

відображаються: 

А. Сума продажної вартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, яка 

включає ПДВ, акцизи та інші податки, що підлягають перерахуванню до 

бюджету і включені до вартості реалізації; 

Б. Належна сума непрямих податків (акцизного збору, ПДВ та інших, 

передбачених чинним законодавством); 

В. Суми, які отримують підприємства на користь комітента, принципала; 

Г. Суми платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських 

установах, в касу та інші види розрахунків. 

32. Працівники підприємства, які отримали грошові кошти в підзвіт для 

майбутніх витрат згідно з наказом керівника підприємства — це: 

А. Довірені особи; 

Б. Підзвітні особи; 

В. Гаранти; 

Д. Кредитори. 
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33.  Видача грошових коштів із каси підприємства в підзвіт працівникам 

здійснюється на підставі: 

А. Видаткового касового ордера; 

Б. Супровідної відомості; 

В. Звіту про використання грошових коштів; 

Г. Прибуткового касового ордера. 

34. Вказати правильну кореспонденцію рахунків. Працівнику 

підприємства видано в підзвіт на придбання канцелярських приладів 180 

грн.: 

А. Д-т 372 К-т 311 — 180 грн.; 

Б. Д-т 372 К-т301 — 180 грн.; 

В. Д-т 22 К-т 372 — 180 грн.; 

Г. Д-т 92 К-т 372 — 180 грн. 

35.  Відповідно до наказу керівника підприємства працівник направляється 

у відрядження до м. Полтава терміном з 2 листопада по 17 листопада 

поточного року. Яку суму добових йому повинні видати: 

А. 105 грн.; 

Б. 400 грн.; 

В. 250 грн.; 

Г. 288 грн. 

36.  В який термін працівник підприємства, котрий повернувся з 

відрядження, повинен відзвітуватися про використання підзвітної суми: 

А. Протягом 10-ти робочих днів з дня видачі коштів у підзвіт; 

Б. На наступний робочий день після видачі коштів у підзвіт; 

В. Протягом 3-х банківських днів після повернення з відрядження; 

Г. Протягом 5-ти банківських днів після повернення з відрядження. 

37.  Який документ зобов'язані подати працівники, які отримали кошти у 

підзвіт, до бухгалтерії підприємства: 

А. Прибутковий касовий ордер; 

Б. Звіт з прикладеними виправдними документами; 

В. Претензію; 

Г. Договір. 

38.  Вказати правильну кореспонденцію рахунків. Повернуто працівником 

залишок невикористаної підзвітної суми —25 грн.: 

А. Д-т 311 К-т 372 — 25 грн.; 

Б. Д-т 301 К-т 372 — 25 грн.; 

В. Д-т 92 К-т 372 — 25 грн.; 

Г. Д-т 641 К-т 372 — 25 грн. 

39. Підзвітним особам готівка видається у підзвіт на підставі: 

А. Усного розпорядження керівника підприємства; 

Б. Усного розпорядження головного бухгалтера підприємства; 

В. Письмового розпорядження керівника підприємства; 

Г. Письмового розпорядження головного бухгалтера підприємства. 
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40. Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекручення дат у 

посвідченні про відрядження та у звіті про використання грошових 

коштів, виданих на відрядження: 

А. Допускаються без обмеження; 

Б. Допускаються тільки у звіті про використання грошових коштів, виданих на 

відрядження; 

В. Допускаються тільки в посвідченні про відрядження; 

Г. Не допускаються. 

 

Тести до іспиту з “Фінансового обліку ІІ” 

 

1. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з 

підприємствами визначені: 

А. Конституцією України; 

Б. Кодексом законів про працю; 

В. Законом України "Про оплату праці". 

2.  Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника: 

А. 2 години за робочий день; 

Б. 4 години протягом двох днів підряд; 

В. 2 години за робочий тиждень. 

3.  Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника за 

рік: 4 годин протягом двох днів підряд і: 

А. 120 годин; 

Б. 240 годин; 

В. 360 годин. 

4. Нарахування працівнику лікарняних відображається на субрахунку: 

А. 661; 

Б. 662; 

В. 663; 

Г. 685. 

5. Ким затверджені форми первинного обліку із нарахувань заробітної плати? 

А. Державним комітетом статистики; 

Б. Міністерством фінансів; 

В. Міністерством економіки; 

Г. Розробляються підприємством самостійно. 

6. Розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності для загальної 

категорії працівників: 

А. Залежить від трудового стажу; 

Б. Залежить від страхового стажу; 

В. Не залежить ні від трудового ні від страхового стажу. 

7. При перевищенні порогу індексації індексується: 

А. Вся заробітна плата; 

Б. Заробітна плата в межах мінімальної заробітної плати; 
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В. Заробітна плата в межах прожиткового мінімуму. 

8. Майбутня оплата відпускних: 

А. Визнається зобов'язанням через створення забезпечення у звітному 

періоді; 

Б. Не визнається зобов'язанням через створення забезпечення у звітному 

періоді; 

В. Визнається зобов'язанням через створення забезпечення у звітному 

періоді лише у випадку, коли створення такого забезпечення передбачене 

обліковою політикою підприємства. 

9. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції 

власного виробництва, визначається: 

а) У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"; 

б) У П(с)БО 9 "Запаси"; 

в) У П(с)БО 16 "Витрати". 

10. Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості 

придбаного об'єкта основних засобів: 

А. Оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта; 

Б. Витрати на сплату відсотка за кредит, який було отримано для придбання 

цього об'єкта; 

В. Ввізне мито. 

11. Скільки виділяють економічних елементів витрат: 

А. Три; 

Б. П'ять; 

В. Кількість визначається підприємством самостійно. 

12. Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції 

визначаються: 

А. У П(с)БО 16 "Витрати"; 

Б. Типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг); 

В. Підприємством самостійно. 

13. Облік прямих витрат ведеться на рахунку: 

А. 26 "Готова продукція"; 

Б. 23 "Виробництво";  

В. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції". 

14. Калькуляція — це: 

А. Групування витрат за статтями; 

Б. Обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою 

номенклатурою витрат; 

В. Групування витрат виробництва за елементами. 

15. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо 

включаються до її собівартості на підставі первинних документів, 

називаються: 

А. Постійними; 

Б. Непрямими; 

В. Прямими. 
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16. Яка проводка відповідає операції "Списана фактична собівартість 

реалізованої продукції": 

А. Д-т 79—К-т 90; 

Б. Д-т 90—К-т 26; 

В. Д-т 90—К-т 79. 

17. Витрати на збут є витратами: 

А. Операційної діяльності; 

Б. Фінансової діяльності; 

В. Інвестиційної діяльності. 

18. Згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку під витратами 

розуміють: 

А. Зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу; 

Б. Збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або 

зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу; 

В. Зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу. 

Г. Витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

19. За способом включення до собівартості витрати можуть бути: 

А. Змінні та постійні; 

Б. Прямі та непрямі; 

В. Поточні та одноразові. 

20. Операційна діяльність — це: 

А. Основна діяльність, інвестиційна, фінансова та інші види діяльності 

підприємства; 

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

інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

В. Основна діяльність підприємства. 

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними 

елементами: 

А. Матеріальні затрати; витрати на оплату праці; інші операційні витрати; 

Б. Матеріальні затрати; амортизація; інші операційні витрати; 

В. Матеріальні затрати, витрати на оплату праці; відрахування на соціальні 

заходи, амортизація, інші операційні витрати. 

22. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої 

амортизації: 

А. Основних засобів; 

Б. Основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних 

матеріальних активів та гудвілу; 

В. Нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів; 

Г. Основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних 

матеріальних активів. 

23. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, відповідно до П(с)БО 16, 

поділяються на: 

А. Виробничі витрати, витрати на збут; 
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Б. Виробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші 

операційні витрати; 

В. Виробничі витрати; адміністративні витрати, інші операційні витрати. 

24. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: 

А.  Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; 

Б. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі 

витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати; 

В. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі 

витрати. 

25. Обсяг прибутку підприємство одержує від: 

А. Основної діяльності; 

Б. Фінансової діяльності; 

В. Основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності 

та надзвичайних подій. 

26. Об'єктом обкладання податком на додану вартість є: 

А. Фонд заробітної плати; 

Б. Виручка; 

В. Прибуток. 

27. До доходів від інвестиційної діяльності відносять: 

А. Одержані штрафи, пені, неустойки; 

Б. Дохід від реалізації оборотних активів; 

В. Дохід від реалізації майнових комплексів. 

28. На рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображають: 

А. За дебетом і за кредитом купівельну вартість проданої продукції;  

Б. За дебетом — собівартість реалізованої продукції, а за кредитом — 

продажну вартість продукції; 

В. За дебетом суму непрямих податків (акцизний збір, ПДВ), а за 

кредитом — продажну вартість продукції. 

29. Податок на додану вартість — це: 

А. Місцевий податок; 

Б. Прямий податок; 

В. Непрямий податок. 

30. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є: 

А. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду; 

Б. Прибуток до оподаткування; 

В. Валовий прибуток. 

31. Валовий прибуток розраховується як: 

А. Різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) і виробничою собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

Б. Алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансової та 

іншої діяльності; 

В. Виручка, що надходить на підприємство. 

32. Доходи — це: 
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А. Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів; 

Б. Зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу; 

В. Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім 

зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

33. Чистий прибуток розраховується як: 

А. Алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного 

прибутку (надзвичайного збитку) та податків з надзвичайного прибутку; 

Б. Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та 

сумою податків з прибутку; 

В Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, 

фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). 

34. У статті "Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" 

відображається: 

А. Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або 

послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів 

та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо); 

Б. Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг за 

вирахуванням наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих 

податків (ПДВ, акцизного збору тощо). 

35. У фінансовій звітності визнані доходи класифікують за: 

А. Чотирма групами; 

Б. П'ятьма групами; 

В. Шістьома групами. 

36. Ціна обладнання без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становить (грн.): 

А. 1440; 

Б. 1600; 

В. 1000. 

37. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов'язання та власний капітал, називається: 

А. Звіт про власний капітал; 

Б. Баланс; 

В. Звіт про рух грошових коштів. 

38. Дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства 

містить: 

А. Баланс і Звіт про фінансові результати; 

Б. Звіт про власний капітал; 

В. Звіт про фінансові результати. 

39. Порядок використання прибутку визначає: 

А. Власник підприємства; 

Б. Головний бухгалтер; 

В. Трудовий колектив. 

40. Не визнаються доходами: 

А. Суми одержаних грантів та субсидій; 

Б. Суми від списання кредиторської заборгованості; 
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В. Надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

 

Тести до іспиту  

з“Фінансового аналізу діяльності підприємства” 

 

1  По організації проведення розрізняють фінансовий аналіз : 

 А) внутрішній 

Б) повний 

В) аналіз фінансового стану підприємства в цілому; 

Г) попередній. 

2 Форма 2 “Звіт про фінансові результати” містить інформація про: 

 А) про фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і 

капітал підприємства на встановлену дату 

Б) зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду; 

В) містить дані про доходи, витрати і фінансові результати 

діяльності підприємства за звітний та попередній періоди 

Г) відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного 

періоду . 

3 Основними показниками ефективного використання  майна  

підприємства є: 

 А) Рентабельність активів 

Б) Рентабельність власного капіталу 

В) Рентабельність реалізованої продукції 

Г) всі  відповіді правильні. 

4  До показників оцінювання майнового стану належать такі : 

 А)  коефіцієнт зносу основних засобів; 

Б) коефіцієнт вибуття 

В) коефіцієнт оновлення; 

Г) всі  відповіді правильні. 

5  Величина власного оборотного капіталу визначається як 

 А)  кількість оборотів, що їх роблять оборотні кошти за період, 

який аналізується; 

Б) різниця між 2-м розділом активу балансу "Оборотні активи" і 4-

м розділом пасиву "Поточні зобов'язання". 

В) суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн виручки від 

реалізації 

Г) всі  відповіді правильні. 

6 Грошові кошти – це: 

 А) надходження і вибуття грошей (коштів) та їх еквівалентів 

Б) кошти в касі та на поточному рахунку в банку, які можуть бути 

використані для поточних операцій; 

В) короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно 

конвертовані в певну суму грошей і мають незначний ризик щодо 

зміни вартості 

Г) всі  відповіді правильні. 
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7  Власний капітал – це: 

 А) зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 

підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти 

місяців, починаючи з дати балансу 

Б) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні 

вигоди 

В) частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов'язань 

Г) всі відповіді правильні. 

8  Коефіцієнт структури позикового капіталу  розраховується як : 

 А) відношення власного капіталу підприємства до підсумку 

балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність 

Б) короткострокових зобов’язань до всього позикового капіталу 

В) відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, 

послуг) до середньорічної величини власного капіталу 

підприємства і показує ефективність використання власного 

капіталу підприємства 

Г)  співвідношення залучених та власних засобів і характеризує 

залежність підприємства від залучених засобів 

9  До витрат грошових коштів від інвестиційної діяльності належать: 

 а) виплата дивідендів; 

б) сплата податків; 

в) купівля цінних паперів; 

г)  немає правильної відповіді 

10 Наявність власних оборотних коштів розраховується за формулою  

 а) Власний капітал + Короткострокові кредити – Необоротні 

активи; 

б) Власний капітал + Довгострокові кредити і позики - Запаси і 

витрати;  

в) Власний капітал + Кредиторська заборгованість - Необоротні 

активи; 

г) Власний капітал - Необоротні активи.  

11 За обсягами аналітичного дослідження: 

 А) аналіз фінансової діяльності окремих «центрів відповідальності» 

підприємства 

Б) зовнішній 

В) попередній; 

Г) повний 

12 Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів” містить інформація про: 
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 А) надходження та витрачання коштів у звітному періоді за 

операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності 

підприємства 

Б) про фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і 

капітал підприємства на встановлену дату 

В) зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду; 

Г) містить дані про доходи, витрати і фінансові результати 

діяльності підприємства за звітний та попередній періоди 

13  Для характеристики виробничого потенціалу використовують такі 

показники: 

 А) наявність, динаміка і питома вага виробничих активів у 

загальній вартості майна; 

Б) коефіцієнт зносу основних засобів; 

В) середня норма амортизації; 

Г) всі  відповіді правильні. 

14  Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) 

 А) це фондовіддача оборотних коштів. 

Б)  це кількість оборотів, що їх роблять оборотні кошти за період, 

який аналізується; 

В) суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн виручки від 

реалізації 

Г) немає правильної відповіді 

15 Фонди обігу - це 

 А) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх 

періодів. 

Б) готова продукція, товари, гроші (кошти) та їх еквіваленти, 

розрахунки з підприємствами та організаціями 

В) незавершене будівництво; 

Г) немає правильної відповіді 

16  Еквіваленти коштів – це: 

 А) кошти в касі та на поточному рахунку в банку, які можуть бути 

використані для поточних операцій 

Б) надходження і вибуття грошей (коштів) та їх еквівалентів 

В) короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно 

конвертовані в певну суму грошей і мають незначний ризик щодо 

зміни вартості 

Г) всі  відповіді правильні. 

17  Період погашення дебіторської заборгованості визначають як: 

 А) відношення суми виручки від реалізації продукції до середніх 

залишків дебіторської заборгованості; 

Б)  відношення суми дебіторської заборгованості до  суми поточних 

активів; 

В) відношення кількості днів в періоді до коефіцієнта  оборотності 

дебіторської заборгованості 

Г) немає правильної відповіді 
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18  Коефіцієнт фінансування розраховується як : 

 А) співвідношення довгострокового позикового капіталу і власного 

капіталу. 

Б) к співвідношення залучених та власних засобів і характеризує 

залежність підприємства від залучених засобів 

В) відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу 

підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній 

сумі засобів, авансованих у його діяльність 

Г) відношення позикового капіталу підприємства до підсумку 

балансу підприємства і показує питому позикового капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність 

19 Внутрішня норма прибутковості означає: 

 а) збитковість проекту; 

б) рентабельність проекту; 

в) беззбитковість проекту 

г) немає правильної відповіді. 

20  До типів фінансової стійкості підприємства відносять: 

 а) абсолютну; 

б) кризову; 

в) нормальну; 

г) негативну 

21 Фінансовий аналіз — це 

 А) метод обліку господарської діяльності підприємства; 

Б)  процес виявлення резервів господарської діяльності;  

В) метод складання фінансової звітності; 

Г)  метод оцінювання і прогнозування фінансового стану 

підприємства. 

22 Форма 4 “Звіт про власний капітал” містить інформація про: 

 А) містить дані про доходи, витрати і фінансові результати 

діяльності підприємства за звітний та попередній періоди 

Б) зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду; 

В) надходження та витрачання коштів у звітному періоді за 

операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності 

підприємства 

Г) про фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і 

капітал підприємства на встановлену дату 

23 Основними показниками ефективного використання  майна  

підприємства є: 

 А) Рентабельність поточних активів 

Б) Рентабельність інвестицій 

В) Відповіді А і Б 

Г) немає правильної відповіді 

24 Фінансовий стан підприємства щодо складу і джерел утворення його 

майна на певний момент часу характеризує : 



 31 

 А) Баланс  підприємства 

Б)  Звіт про фінансові результати 

В) Звіт про рух грошових коштів 

Г) немає правильної відповіді. 

25 За ліквідністю (швидкістю перетворення на гроші) оборотний капітал 

поділяється на: 

 А) найбільш ліквідні активи, 

Б) активи, що швидко реалізуються 

В) активи, що реалізуються важко 

Г) всі  відповіді правильні. 

26 За функціональним призначенням у процесі виробництва оборотний 

капітал поділяється на: 

 А) ненормовані 

Б) фонди обігу 

В) предмети праці 

Г) найбільш ліквідні активи 

27 Оборотність дебіторської заборгованості  визначають як:  

 А) відношення суми виручки від реалізації продукції до середніх 

залишків дебіторської заборгованості; 

Б)  відношення суми дебіторської заборгованості до  суми поточних 

активів; 

В) відношення кількості днів в періоді до коефіцієнта  оборотності 

дебіторської заборгованості 

Г) немає правильної відповіді 

28 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу  розраховується як : 

 А)  співвідношення залучених та власних засобів і характеризує 

залежність підприємства від залучених засобів 

Б) відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу 

підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній 

сумі засобів, авансованих у його діяльність 

В) відношення позикового капіталу підприємства до підсумку 

балансу підприємства і показує питому позикового капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність 

Г) короткострокових зобов’язань до всього позикового капіталу 

29 До власних джерел фінансування діяльності відносять: 

 а) дебіторську заборгованість; 

б) кредиторську заборгованість; 

в) додатковий капітал; 

г) г) основний капітал 

30  Основною ознакою ліквідності є: 

 а) відповідність дебіторської заборгованості кредиторській; 

б) перевищення власного капіталу над залученим; 

в) перевищення оборотних активів над необоротними; 

г) перевищення оборотних активів над короткостроковими 

пасивами 
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