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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Мета фахового вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня 

теоретичних знань, необхідних для опанування нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-професійного ступеню 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Економіка» освітніх програм 

«Економіка підприємства»;  «Економіка та організація бізнесу». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.  Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом підготовки освітньо-

професійного ступеню фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

«Економіка» абітурієнти повинні володіти здібностями до засвоєння знань, 

умінь і навичок до економічних наук, зокрема орієнтуватися в основах 

економіки підприємства та бухгалтерському обліку. 

Характеристика змісту програми. У програмі подано зміст тем 

дисциплін, якими повинен володіти абітурієнт. Цей перелік дає можливість 

абітурієнту систематизувати свої знання та допомагає зорієнтуватися, на які 

питання потрібно звернути увагу при підготовці до фахового випробовування. 

Програма фахових випробувань складається на основі дисциплін професійно-

теоретичної підготовки кваліфікованого робітника. 

Фахове випробування проводиться у формі виконання тестових завдань, 

кожен варіант якого включає тридцять завдань з дисциплін «Економіка 

підприємства», «Бухгалтерський облік». 

В програмі органічно поєднуються теоретичні і прикладні питання, які 

дають можливість виявити знання і уміння використовувати методи 

обґрунтувань і розрахунків, в даному випадку ситуацій з економіки та 

бухгалтерського обліку. 
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Економіка підприємства» 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Поняття підприємства та його ознаки. Місія і різноманітні цілі 

підприємства. Головні напрями діяльності підприємства. Правові основи 

функціонування підприємств в Україні. Види та  класифікація підприємств. 

Структура підприємства. 

Тема 2. Основи підприємницької діяльності 

Підприємницька діяльність як основа сучасної форми господарювання. 

Принципи та функції здійснення підприємницької діяльності. Правове 

забезпечення підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності. Підприємницькі договори (контракти, угоди). Міжнародна 

підприємницька діяльність.   

Тема 3. Управління підприємством 

Поняття та об’єктивна необхідність управління суб’єктами 

господарювання. Основні функції управління підприємствами. Методи 

управління підприємством. Організаційна структура управління підприємством, 

її суть і типи. Вищі органи державного управління підприємствами. 

Тема 4. Прогнозування, планування і регулювання діяльності 

підприємства 

Стратегії розвитку підприємства. Бізнес-план підприємства, його значення 

і зміст. Система оперативно-виробничого планування на підприємстві. Суть, 

принципи і методи державного регулювання економіки. Сутність і принципи 

прогнозування. Можливі методи прогнозування. Сутність планування і 

особливості його здійснення на підприємстві. Специфічні принципи і види 

планування. Методи планування на підприємстві. Система планів підприємства.  

Тема 5. Виробнича програма та виробнича потужність підприємства 

Поняття виробничої програми та правила її розробки. Роль маркетингу у 

формуванні плану виробництва і реалізації продукції. Особливості формування 

виробничої програми підприємства в умовах ринку. Натуральні та вартісні 
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показники виробничої програми, їх значення. Обґрунтування виробничої 

програми ресурсами та виробничими потужностями. Виробнича потужність 

підприємства, чинники що впливають на неї. Методика визначення виробничої 

потужності. 

 Тема 6. Персонал підприємства та продуктивність праці 

Персонал підприємства, його склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом. Розрахунок 

чисельності працюючих на підприємстві. Баланс робочого часу одного 

середньоспискового працівника. Продуктивність праці персоналу, показники та 

методи вимірювання. Планування продуктивності праці. 

Тема 7. Основні засоби підприємства 

Загальна характеристика виробничих фондів. Класифікація та структура 

основних засобів підприємства. Облік і оцінка основних засобів. Показники 

використання та руху основних засобів підприємства.Знос та показники 

зношування основних засобів. Амортизація основних засобів. Норми та методи 

амортизації. 

Тема 8. Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства 

Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємства. 

Склад, структура та класифікація оборотних коштів. Нормування оборотних 

коштів. Ефективність використання оборотних коштів виробничих підприємств.  

Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства. Поняття та 

класифікація нематеріальних активів підприємства. Оцінка вартості і 

амортизація нематеріальних активів. Правовий захист та ефективність 

використання нематеріальних активів підприємства. 

Тема 10. Інвестиційні та фінансові ресурси підприємства 

Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства. Види інвестицій, їх 

характеристика. Поняття виробничих інвестицій (капіталовкладень), їх склад. 

Структура виробничих інвестицій підприємства. Розрахунок потреби у 

виробничих інвестиціях. Джерела фінансування виробничих інвестицій. Оцінка 
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економічної ефективності виробничих інвестицій. Основні чинники підвищення 

ефективності використання капіталовкладень підприємства. Ризик в 

інвестиційній діяльності підприємства. 

Тема 11. Інноваційні процеси на підприємстві  

Науково-технічний прогрес, його форми. Науково-технічна революція, її 

основні риси. Основні напрями НТП. Показники рівня НТП. Інноваційні процеси 

та їх види. Поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності. 

Економічний ефект від впровадження технічних нововведень.  

Тема 12. Організація виробництва та інфраструктура підприємства 

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємства. Принципи, типи та методи організації виробництва. Поняття, види 

і значення інфраструктури.  

Тема 13. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства 

Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення. 

Показники якості продукції. Методи оцінки якості продукції. 

Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика оцінки її 

рівня. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Стандартизація 

та сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю продукції. Економічна 

ефективність та шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 

Тема 14. Мотивація та оплата праці 

Мотивація діяльності як стимулювання до високопродуктивної праці, її 

моделі і методи. Поняття і види заробітної плати. Функції заробітної плати. 

Державна політика оплати праці. Тарифна система оплати праці. Форми і 

системи оплати праці. Організація преміювання персоналу. 

Тема 15. Витрати виробництва та собівартість продукції 

Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції. Класифікація 

витрат. Групування витрат на виробництво продукції за економічними 

елементами та статтями витрат. Поняття і види собівартості продукції. 

Показники собівартості продукції. Калькулювання собівартості продукції. 

Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. 
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Тема 16. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 

Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення в умовах ринку. 

Види цін. Чинники, що впливають на ринкове ціноутворення. Методи 

ціноутворення в умовах ринку.  Державне регулювання цін. Проблеми та шляхи 

вдосконалення ціноутворення в Україні. 

Тема 17. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності 

Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства. Форми та 

методи організації фінансової діяльності. Дохід підприємства. Поняття і види 

прибутку підприємства. Розподіл прибутку підприємства. Основні функції 

прибутку. Рентабельність, її види і функції. Суть і характеристика загальної 

ефективності діяльності підприємства. Показники ефективності виробництва, 

методика розрахунку. Резерви і чинники підвищення ефективності виробництва. 

Тема 18. Економічна безпека підприємства 

Характеристика економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на 

економічну безпеку підприємства. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки 

підприємства. Основні напрями забезпечення економічної безпеки за окремими 

функціональними складовими. 

Тема 19. Реструктуризація і санація підприємства 

Необхідність і суть реструктуризації підприємства. Мета реструктуризації. 

Зовнішні і внутрішні причини реструктуризації. Види реструктуризації, їх 

характеристика. Етапи процесу реструктуризації. Способи реструктуризації 

підприємства. Оцінка результатів реструктуризації підприємства. Суть процесу 

санації підприємства. Класична модель санації. Види санації підприємства. 

Фінансування санаційних заходів.  

Тема 20. Банкрутство й ліквідація підприємства 

Суть та причини банкрутства підприємства. Модель банкрутства. 

Симптоми банкрутства. Стадії і види банкрутства. Етапи та процедури 

порушення справи про банкрутство. Причини ліквідації збанкрутілих 

підприємств. Види ліквідації підприємств. Процедура ліквідації збанкрутілих 

підприємств. 
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ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка підприємства» 

 

1. Відповідно до законодавства України, під підприємством розуміється: 

а) самостійно господарюючий суб’єкт, який є способом організації випуску 

продукції для особистого споживання громадян 

б) самостійно господарюючий суб’єкт, що має свій Статут, своє 

найменування, юридичну адресу, печатку, що переслідує ціль одержання 

прибутку 

в) самостійно господарюючий суб’єкт, що володіє правами юридичної особи 

і здійснює виробничу, науково-дослідну, торгову й іншу діяльність з метою 

одержання прибутку 

г) самостійно господарюючий суб’єкт, що має права створювати філії, 

представництва, відділення й інші відособленні підрозділи 

2. Основним документом, що регулює діяльність підприємства в Україні, є: 

а) Господарський кодекс України 

б) патент 

в) ліцензія 

г) Положення про підприємство  

3. Підприємство, яке базується на власності його трудового колективу:  

а) колективне 

б) комерційне 

в) комунальне 

г) казенне  

4. Структура підприємства – це: 

а) сукупність складових якого-небудь об’єкта, які мають підпорядкований 

допоміжний характер і забезпечують умови для нормальної діяльності об’єкта в 

цілому 

б) внутрішній устрій підприємства, який характеризує склад підрозділів і 

систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними; 

в) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та 

підпорядкованість її елементів; 

5. Продукція, яка підлягає реалізації 

а) валова 

б) товарна (виготовлена) 

в) чиста 

г) реалізована 

6. Виробнича потужність підприємства – це: 
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а) максимальний випуск продукції при найбільш повному використанні 

виробничих можливостей підприємства; 

б) оптимальний рівень використання обладнання і площ; 

в) максимальна виробнича програма 

д) чергова прохідної головного корпусу 

7. Персонал підприємства – це: 

а) працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві 

б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації 

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та 

(або) мають практичний досвід і навики роботи 

г) промислово-виробничий персонал підприємства 

8. Професія характеризує: 

а) можливість опанування суміжну спеціальність 

б) вид трудової діяльності 

в) сукупність певних теоретичних знань і практичних навиків 

г) рівень освіти та досвід роботи  

9. Спеціальність – це: 

а) вид трудової діяльності 

б) різновид трудової діяльності в межах кваліфікації 

в) різновид трудової діяльності в межах професії 

г) рівень освіти та досвід роботи 

10. До категорії керівників належать 

а) головний бухгалтер 

б) юрист  

в) діловод 

11. Який з перелічених засобів підприємства можна віднести до невиробничих: 

а) складське приміщення основного виробництва  

б) потокова лінія монтажного цеху 

в) господарські будівлі транспортного цеху 

г) корпус санаторію-профілакторію 

12. Первісна вартість основних засобів – це: 

а) ринкова вартість на момент оцінки 

б) фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс 

в) вартість основних засобів після їх переоцінки 

г) початкова вартість основних засобів, що вибувають з експлуатації 

13. Якщо вартість основних засобів відображає витрати на їх відтворення в 

сучасних умовах, товона називається: 

а) початковою 

б) реальною 
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в) теперішньою 

г) відновною 

д) справедливою 

14. Залишкова вартість основних засобів може бути визначена як різниця між: 

а) початковою і ліквідаційною вартістю 

б) реальною вартістю і сумою зношення 

в) первісною вартістю і сумою зношення 

г) відновною вартістю і сумою зношення 

д) відновною і справедливою вартістю 

15. Фізичне зношування основних засобів можна визначити як: 

а) втрата основними засобами своїх споживчих властивостей 

б) списання основних засобів за ліквідаційною вартістю 

в) вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних засобів 

г) заміна старих основних засобів новими 

16. Норма амортизації основних засобів – це: 

а) процент втрати ними своєї первісної вартості 

б) щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних 

засобів 

в) процент щорічного оновлення основних засобів 

г)  щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка 

використовується для ремонту основних засобів 

17. Поняття "оборотні фонди підприємства", включає: 

а) засоби праці, які багатократно приймають участь в виробничому циклі та 

переносять свою вартість на собівартість готової продукції не одразу, а 

частинами, по мірі зношування; 

б) частина засобів виробництва, які приймають участь в виробничому циклі 

один раз і повністю переносять свою вартість на собівартість виготовляємої 

продукції; 

в) засоби виробництва, які багатократно приймають участь в процесі 

виробництва і переносять свою вартість на собівартість виготовляємої 

продукції; 

18. Амортизація основних засобів – це: 

а) втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП 

б) процент річних відрахувань від балансової вартості 

в) матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають 

задовольняти поставлені до них вимоги 

г)поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на 

собівартість виготовленої продукції 

19. Дайте визначення персоналу підприємства: 
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а) працівники, які мають високий рівень кваліфікації та певний досвід роботи 

на підприємстві 

б) промислово-виробничий персонал підприємства 

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та 

(або) мають практичний досвід і навики роботи 

г) непромисловий персонал підприємства  

20. Кваліфікація – це: 

а) сукупність спеціальних знань і практичних навиків, які визначають 

підготовленість працівника виконувати професійні функції певної складності 

б) категорія, яка характеризує відносно вузький вид робіт і вимагає 

додаткових специфічних знань 

в) стаж роботи на даному підприємстві  

21. Заробітна плата – це: 

а) новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що 

виділяється державою для їх особистого споживання; 

б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів 

споживання; 

в) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційна 

до кількості і якості їхньої праці; 

г) грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує 

працівникові за виконану ним роботу  

22. Державне регулювання оплати праці полягає у: 

а) встановленні мінімального рівня оплати праці; 

б) встановленні максимального рівня оплати праці; 

в) встановленні фонду оплати праці підприємств; 

г) встановленні співвідношення між величиною основної і додаткової 

заробітної плати працівників підприємства; 

23. Заробітна плата робітника-відрядника залежить від: 

а) тарифної ставки та відпрацьованого часу 

б) розцінки та кількості виготовленої продукції 

в) розцінки та відпрацьованого часу 

г) тарифної ставки та кількості виготовленої продукції  

24. Заробітна плата робітника - погодинника залежить від: 

а) тарифної ставки та відпрацьованого часу 

б) розцінки та кількості виготовленої продукції 

в) розцінки та відпрацьованого часу 

г) тарифної ставки та кількості виготовленої продукції  

25. Тарифна ставка – це: 

а) оплата за одиницю часу 
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б) шкала тарифних розрядів та тарифних коефіцієнтів 

в) тарифна сітка 

26. Собівартість продукції – це: 

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції 

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції 

в) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції виражені в 

грошовій формі 

27. Оптова ціна підприємства складається з: 

а) повної собівартості виробу та прибутку 

б) повної собівартості виробу та ПДВ 

в) повної собівартості виробу та акцизного збору (на підакцизні товари) 

г) повної собівартості виробу та торговельної надбавки 

28. Роздрібна ціна продукції відрізняється від оптово-відпускної ціни  на 

величину: 

а) торговельної надбавки 

б) акцизного збору 

в) ПДВ 

29. Калькулювання собівартості – це: 

а) процес визначення допустимих норм витрат сировинно-матеріальних 

ресурсів, які включаються у собівартість одиниці продукції 

б) розрахунок витрат на весь обсяг випуску продукції 

в) коригування собівартості товарної продукції на зміну залишків 

нереалізованої продукції 

г) процес обчислення собівартості одиниці продукції 

30. Прибуток, який надходить у розпорядження підприємства після сплати 

податку на прибуток, називається: 

а) звичайним 

б) операційним 

в) балансовим 

г) чистим 
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

«Бухгалтерський облік» 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і основи організації 

Загальна характеристика господарського обліку та його види: бухгалтерський, 

статистичний, оперативно-технічний. Єдність системи обліку. Вимоги до 

бухгалтерського обліку. Показники, що використовуються у бухгалтерському 

обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах України. 

 Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства. 

Метод бухгалтерського обліку: основні засоби, нематеріальні активи, зворотні 

засоби, предмети обігу, кошти в розрахунках, власний капітал, позичковий 

капітал, прибуток підприємства. Елементи методу бухгалтерського облік: 

документація, інвентарізація оцінка, калькуляція, бухгалтерський рахунок 

подвійний запис, баланс і звітність. 

 Тема 2. Бухгалтерський баланс 

 Бухгалтерський баланс промислового підприємства, його будова. Актив та 

пасив балансу. Зміст основних розділів активу та пасиву балансу. Зміни в 

балансі під впливом господарських операцій.  

 План рахунків бухгалтерського обліку – це перелік рахунків і схем 

реєстрації на яких знаходять відображення господарські операції. 

 Бухгалтерський рахунок – засіб групування господарських засобів та 

джерел їх утворення. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку: активні, 

пасивні, активно-пасивні. 

 Порядок здійснення записів на рахунках бухгалтерського обліку. Суть 

подвійного запису на синтктичні та аналітичні рахунки. 

 Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 Поняття бухгалтерських рахунків. Будова рахунків. Класифікація рахунків 

бухгалтерського обліку, суть та структура активних та пасивних рахунків. 

 Подвійне відображення господарських операцій (подвійний запис). Суть та 

види бухгалтерських проведень. Порядок розрахунку сальдо в активних та 
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пасивних рахунках. Взаємозв'язок рахунків з балансом. Рахунки сиснетичного та 

аналітичного обліку. Оборотні відомості, їх види та призначення. 

 Поняття класифікації рахунків за економічним змістом. План рахунків 

бухгалтерського обліку, його будова. 

 Тема 4.Первинне спостереження, документація та інвентарізація 

 Загальне поняття первинного обліку. Бухгалтерські документи, їх роль і 

обліку. Класифікація документів. Основні реквізити документів. Поняття 

документообігу.  

 Інвентарізація та її роль у бухгалтерському обліку. Види інвентарізації. 

Порядок проведення і оформлення інвентарізаційних документів. 

 При ведені бухгалтерського обліку на підприємствах України 

використьовують слідуючі форми обліку: меморіально-ордерні, журнально-

ордерні, спрощені. 

 Тема5. Облік господарських процесів 

 Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів: 

процесу постачання, процесу виробництва, процесу реалізації. 

 Тема 6.Основи бухгалтерської звітності 

 Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку та 

звітності. Мета фінансової звітності. Склад та елементи, звітний період. 

Принципи підготовки фінансової звітності.  
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ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Бухгалтерський облік» 

1. Бухгалтерський облік -  

а) здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад) і забезпечує 

спостереження та реєстрацію виробничих операцій; 

б) базується на даних бухгалтерського обліку; 

в) спосіб документального спостереження за господарською і фінансовою 

діяльністю виробництва. 

2. Приватне підприємство -  

а) засноване на власності трудового колективу; 

б) засноване на власності фізичної особи; 

в) засноване на державній власності 

3. Основні засоби -  

а) виробничі запаси (матеріали, паливо); 

б) готова продукція; 

в) будівлі, споруди, машини транспорт. 

4. Власний капітал -  

а) статутний капітал, резервний; 

б) статутний капітал; 

в) статутний капітал, пайовий, додатковий, нерозподілений прибуток. 

5. Кредиторська заборгованість -  

а) заборгованість даного підприємства іншим; 

б) заборгованість інших підприємств даному; 

в) сума заборгованості робітників по сумах, виданих в підзвіт. 

6. Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати 

обов'язкових платежів -  

а) резервний капітал; 

б) нерозподілений прибуток; 

в) додатковий капітал. 

7. Подвійний запис -  

а) це спосіб відображення господарських операцій; 

б) це спосіб відображення господарських операцій по дебету одного і кредиту 

другого рахунку; 

в) форма відображення господарських операцій 

8. В бухгалтерському балансі відображається інформація -  

а) про фінансовий стан підприємства; 

б) про ресурси підприємства, його капітал та зобов'язання; 

в) активи та пасиви підприємства. 
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9. В якому розділі балансу відображається додатковий капітал? 

а) розділ І активу; 

б) розділ І пасиву; 

в) розділ ІІІ активу. 

10. Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, 

відображається: 

а) в І розділі пасиву балансу; 

б) в ІІ розділі пасиву балансу; 

в) в ІІІ розділі активу балансу. 

11. Первинні документи -  

а) касова книга; 

б) головна книга; 

в) прибуткові, видаткові, касові ордери, накладні, вимоги 

г) журнал-облік, відомості, карти. 

12. Документація -  

а) спосіб перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей; 

б) відображення господарських операцій за допомогою первинних 

документів; 

в) звіт про фінансовий стан підприємства. 

13. Рахунок служить для обліку джерел господарських засобів, по кредиту 

виражається збільшення, по дебету - зменшення, сальдо - кредитом -  

а) активний рахунок; 

б) пасивний; 

в) активно-пасивний. 

14. До якого класу відноситься рахунок - Каса 30? 

а) клас 2 "Запаси"; 

б) клас 3 "Кошти"; 

в) клас 6 "Поточні зобов'язання". 

15. Бланки суворої звітності повинні зберігатися: 

а) у головного бухгалтера; 

б) в металевих шафах; 

в) у керівника підприємства. 

16. Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського 

обліку: 

а) в хронологічній послідовності; 

б) по закінченню звітного періоду; 

в) за вимогою контролюючих органів. 

17. Первинні документи повинні бути складені: 

а) до завершення операцій; 
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б) в момент здійснення операції; 

в) не пізніше звітної дати. 

18. При зміні головного бухгалтера, підприємство складає: 

а) інвентарний опис; 

б) акт приймання-передачі справ; 

в) опис справ. 

19. В акті балансу знаходять своє відображення: 

а) кредиторська заборгованість; 

б) виробничі запаси та кошти підприємства; 

в) доходи майбутніх періодів. 

20. Нематеріальні активи відображаються в: 

а) І розділі пасиву балансу; 

б) ІІ розділі активу балансу; 

в) І розділі активу балансу. 

21. До складу пасивів входять: 

а) дебіторська заборгованість; 

б) векселі одержані; 

в) резервний капітал. 

22. Основні засоби включаються до валюти балансу за: 

а) первісною вартістю; 

б) залишковою вартістю; 

в) переоціненою вартістю. 

23. Інвентаризацією називають: 

а) спосіб періодичної перевірки господарських процесів; 

б) спосіб упорядкування складського господарства; 

в) перевірку наявності і стану засобів та грошових коштів підприємства. 

24. Зарахування на поточний рахунок короткострокової позики банку 

відображається проводкою: 

а) Дт 311 Кт 61; 

б) Дт 311 Кт 50; 

в) Дт 311 Кт 60. 

25. Залежно від повноти охоплення об’єктів розрізняють інвентаризації: 

а) обов’язкові; 

б) повні та часткові; 

в) повні. 

26. Оборотні засоби підприємства характеризуються рахунками: 

а) 40, 42, 43; 

б) 20, 22, 28, 30, 31; 

в) 23, 25, 18. 
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27. Оборотні відомості по синтетичних рахунках мають: 

а) дві пари рівностей; 

б) три пари рівностей; 

в) рівностей не мають. 

28. До джерел власних коштів відносять: 

а) резервний та додатковий капітал; 

б) довгострокові пасиви; 

в) короткострокові позики. 

29. Сальдо кінцеве за активним рахунком визначається за формулою: 

а) Ск=ДО-Сп+КО; 

б) Ск=ДО+Сп+КО; 

в) Ск=ДО+Сп-КО. 

де Ск – сальдо на кінець періоду, 

 ДО – дебітовий оборот, 

Сп – сальдо на початок періоду,  

КО – кредитовий оборот. 

30. Надходження матеріалів у виробництво відображаються проводкою: 

а) Дт 28 Кт 63; 

б) Дт 23 Кт 20; 

в) Дт 20 Кт 23. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У пакеті тестових завдань до фахового вступного випробування для 

здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 051 «Економіка» освітніх програм «Економіка підприємства»; 

«Економіка та організація бізнесу» на основі диплому кваліфікованого робітника 

передбачено 30 тестових питань, які охоплюють теоретичні базові питання, 

якими вступники мають володіти для продовження навчання за обраною 

спеціальністю. Відповідь на завдання передбачає вибір однієї правильної 

відповіді із запропонованих. За підсумками фахового випробування абітурієнт 

отримує оцінку за 200-бальною системою.   

 

 

 

Атестаційна комісія оцінює відповіді на тестові завдання абітурієнта за  

такими критеріями: 

Число правильних відповідей Оцінка 

30 -  27 180 - 200 

26 – 23 150 - 179 

22 – 18 120 – 149  

Менше 18  100 - 119 
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