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ТЕСТИ  

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Оберіть один або декілька варіантів відповіді 

 
СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1. Утворення на підприємстві грошових фондів: 

1. Завжди передбачає розподіл валових доходів. 

2. Не передбачає розподілу валових витрат. 

3. Передбачає розподіл грошових надходжень у результаті повернення авансованих 

коштів у основні та оборотні фонди. 

4. Передбачає розподіл коштів для формування фондів відшкодування. 

2. У сфері фінансів підприємств відбувається: 

1. Створення та первинний розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП). 

2. Первинний та вторинний розподіл та перерозподіл ВВП. 

3. Створення ВВП. 

4. Власний варіант. 

3. Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти: 

1. Частину грошових коштів, які мають цільове спрямування. 

2. Усі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства. 

3. Статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд. 

4. Фонди накопичення та фонди споживання. 

4. Фінансові ресурси підприємства – це: 

1. Грошові кошти, які спрямовано на фінансування поточної діяльності. 

2. Прибуток, амортизаційні відрахування, які створюються в процесі господарської 

діяльності. 

3. Розмір виручки від реалізації продукції, грошові нагромадження, що спрямовано 

на виробничий і соціальний розвиток. 

4. Грошові кошти цільового призначення, які знаходяться у розпорядженні 

підприємства. 

5. До збільшення джерел власних фінансових ресурсів підприємств приведуть такі 

операції: 

1. Продаж надлишкових активів. 

2. Збільшення кредиторської заборгованості. 

3. Отримання чистого прибутку за звітний період. 

4. Введення в експлуатацію основних засобів, що перебували в резерві. 

6. Зміст фінансової діяльності на підприємстві полягає в: 

1. Системі використання різних форм та методів для фінансового забезпечення 

розвитку підприємства та досягнення поставлених цілей. 

2. Виборі форм, методів, способів формування та використання ресурсів, контролі за 

їх кругооборотом для досягнення економічних цілей. 

3. Системі управління фінансами, призначеної для організації взаємодії фінансових 

відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві 

результати діяльності підприємства. 

7. Неправильним твердженням є: 

Висока питома вага залучених коштів… 

1. Ускладнює фінансову діяльність підприємства. 

2. Потребує додаткових витрат на сплату відсотків. 

3. Підвищує фінансовий ризик. 

4. Позитивно впливає на фінансову діяльність підприємства. 
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8. Не належать до власних або прирівняних до них коштів: 

1. Амортизаційні відрахування. 

2. Стійкі пасиви. 

3. Прибуток від іншої операційної діяльності. 

4. Страхові відшкодування. 

9. На фінансову діяльність підприємства висока питома вага власних коштів 

впливає: 

1. Позитивно. 

2. Ускладнює її. 

3. Потребує додаткових витрат на сплату дивідендів на акції. 

4. Зменшує ліквідність балансу. 

5. Підвищує фінансовий ризик. 

10. Через аналіз фінансових показників реалізується така функція фінансів 

підприємств: 

1. Розподільча. 

2. Стимулююча. 

3. Контрольна. 

4. Формування фінансових ресурсів. 

11.  Консорціум – це: 

1. Об’єднання підприємств на основі повної фінансової залежності від одного або 

групи підприємств, які перебувають під єдиним контролем. 

2. Договірне об’єднання підприємств з делегуванням окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. 

3. Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для 

досягнення спільної мети. 

4. Договірне об’єднання підприємств з метою координації господарської діяльності 

без права втручання у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її 

учасників.    

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Який банківський рахунок для попереднього зарахування на банківський 

рахунок коштів у іноземній валюті призначається рахунок: 

1. Поточний в іноземній валюті. 

2. Розподільчий. 

3. Кредитний. 

4. Депозитний. 

2. Безготівкові розрахунки – це: 

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою. 

2. Розрахунки за бартером або взаємозаліком заборгованості. 

3. Розрахунки за допомогою чеків. 

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках. 

5. Розрахунки, в яких гроші списуються з рахунка постачальника і зараховуються на 

рахунок покупця. 

3. Непокритий акредитив – це акредитив: 

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого 

він був відкритий. 

2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з 

постачальником. 

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк. 

4. Рахунки, які відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх 

видів банківських операцій називаються: 

1. Депозитними. 

2. Поточними. 
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3. Кредитними. 

4. Бюджетними. 

5. До переваг чекової форми розрахунків можна віднести: 

1. Відносну швидкість розрахунків і надходження коштів на рахунок постачальника, 

що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості. 

2. Гарантії платежу. 

3. Зміцнення договірних відносин. 

6. Акредитивна форма розрахунку негативно впливає на фінансовий стан: 

1. Покупців. 

2. Постачальників. 

3. Бенефіціара. 

4. Банківської установи. 

7. Підприємство повинно подати в банк для відкриття поточного рахунку в 

іноземній валюті: 

1. Ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунка в національній валюті. 

2. Заяву про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відбитком печатки. 

3. Копію статуту підприємства. 

4. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік. 

8. Установи банків відкривають поточні рахунки суб’єктам господарювання за 

умови інформування: 

1. Національного банку. 

2. Районної адміністрації. 

3. Податкових органів. 

4. Правильна відповідь не зазначена. 

9. Предметом вексельного зобов’язання можуть бути:  

1. Тільки гроші. 

2. Тільки товарні операції. 

3. Все перелічене. 

10. Платіжне доручення – це: 

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його 

рахунка певної суми грошей. 

2. Розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача коштів до банку 

платника здійснити переказ коштів на його рахунок. 

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого 

рахунка на рахунок отримувача коштів. 

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення 

платника. 

11. Підприємство має право відкрити поточний рахунок в установах банків, які 

знаходяться: 

1. У районі, в якому знаходиться юридична адреса підприємства. 

2. У районі, в якому фактично знаходиться підприємство. 

3. У будь-якому районі за власним бажанням підприємства. 

4. У межах адміністративного району. 

12. Підприємство повинно подати в банк для здійснення розрахункових операцій 

примірників таку кількість примірників розрахункових документів: 

1. Перший (оригінал).  

2. Не менше двох. 

3. Три. 

4. Власний варіант. 

13. Бюджетні рахунки – це рахунки: 

1. Що відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок 

бюджету для цільового їх використання. 
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2. Що відкриваються підприємствам для перерахування податків та обов’язкових 

платежів до бюджету. 

3. Для зарахування повернених з бюджету сум податкового кредиту з ПДВ. 

14. Акредитив –це: 

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен 

здійснити платіж третій особі. 

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій 

здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів. 

3. Письмове зобов’язання, яке дає право його власнику вимагати сплати певної 

суми у встановлений термін. 

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення 

платника. 

15. Після подання підприємством повного пакета документів банк повинен 

відкрити рахунок протягом: 

1. 20 днів. 

2. 10 днів. 

3. 5 днів. 

4. 3 днів. 

16. Відповідно до територіального розміщення підприємств і банківських 

установ, що їх обслуговують, безготівкові розрахунки поділяються на: 

1. Місцеві, міжміські, міжнародні. 

2. Національні, міжнаціональні. 

3. Регіональні, міжнародні. 

17. Сфера грошового обороту не пов’язана з такими напрямами діяльності 

підприємства: 

1. Залік взаємної заборгованості. 

2. Сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів. 

3. Забезпечення спільної діяльності. 

4. Відшкодування витрат і формування доходів. 

18. Розрахунки за допомогою платіжних доручень мають такі переваги: 

1. Впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно оплачений. 

2. Можливість використання платіжного доручення як засобу платежу. 

3. Можливість використання платіжного доручення для здійснення нетоварних 

платежів.  

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Неправильним твердженням є: 

1. Прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті  діяльності 

підприємства. 

2. Прибуток – це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. 

3. Прибуток відображає частину додаткової вартості, створеної у фінансовому 

секторі економіки. 

4. Прибуток є одним із джерел формування доходної бази бюджетів різних рівнів. 

2. Найбільшу питому вагу в грошових надходженнях підприємств, як правило, 

мають доходи: 

1. Від операційної діяльності. 

2. Від фінансової діяльності. 

3. Від інвестиційної діяльності. 

4. Від надзвичайних подій. 

3. Прибуток як фінансова категорія відображає: 

1. Джерело формування державних бюджетів різних рівнів. 

2. Частину додаткової вартості, створеної у реальному секторі економіки. 

3. Основний елемент фінансових ресурсів підприємств. 

4. Різницю між доходами та витратами підприємства. 
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4. До надзвичайних доходів підприємств належать: 

1. Відшкодування раніше списаних активів, надходження боргів, списаних як 

безнадійні. 

2. Інші доходи операційної діяльності. 

3. Одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських 

договорів, які визнані боржником, або щодо яких одержано рішення 

господарського суду щодо їх стягнення. 

4. Інші надзвичайні доходи (благодійні внески іншими підприємствами або 

фізичними особами). 

5. Доходом підприємства одержаний від покупця аванс за товари в 

бухгалтерському обліку: 

1. Не визнається, якщо ці товари ще не відвантажені. 

2. Визнаються за будь-яких умов. 

3. Визнається, якщо у підприємства є впевненість, що в результаті операції 

відбудеться збільшення його економічних вигід. 

4. Правильна відповідь не зазначена. 

6. Витрати підприємства від операційної діяльності за функціональною належністю 

поділяються на: 

1. Виробництво, управління, збут. 

2. Операційні, виробничі, збутові. 

3. Операційні, адміністративні, збутові. 

4. Операційні, виробничі, невиробничі. 

7. Сукупність операцій підприємства з придбання та продажу необоротних активів 

можна віднести до діяльності: 

1. Основної. 

2. Інвестиційної. 

3. Фінансової. 

4. Операційної. 

5. Неопераційної. 

8. Правильним твердженням є: 

1. Повна собівартість продукції збігається з валовими витратами підприємства. 

2. Розрахунок прибутку від реалізації продукції може здійснюватися чотирма 

основними методами (прямого розрахунку, на підставі показника витрат на одну 

гривню реалізованої продукції, аналітичний, економічний). 

3. Виробнича собівартість продукції складається з прямих матеріальних витрат, 

загальновиробничих витрат та адміністративних витрат. 

4. Прибуток від реалізації продукції залежить від обсягу реалізованої продукції та її 

собівартості. 

9. Інший операційний дохід при визначені фінансових результатів підприємства від 

звичайної діяльності включає: 

1. Дохід від безкоштовно отриманих активів. 

2. Дохід від операційної курсової різниці. 

3. Дохід від реалізації фінансових інвестицій. 

4. Дохід від реалізації товарів. 

5. Відшкодування раніше списаних активів. 

10. Складовими прибутку від операційної діяльності підприємства є: 

1. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій. 

2. Прибуток від реалізації необоротних активів. 

3. Прибуток від реалізації майнових комплексів. 

4. Дохід від операційної оренди. 

5. Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг). 
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11. Дохід від участі в капіталі включає: 

1. Дивіденди одержані. 

2. Відсотки одержані. 

3. Інші доходи від фінансових операцій. 

4. Доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства. 

5. Доходи від спільної діяльності. 

12. До загальновиробничих витрат підприємства включають: 

1. Вартість сировини та основних матеріалів. 

2. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші витрати на утримання 

виробничих приміщень. 

3. Витрати на вдосконалення технологій й організації виробництва. 

4. Витрати на рекламу та дослідження ринку. 

13. Витрати на збут включають: 

1. Витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування. 

2. Витрати на перепродажну підготовку. 

3. Витрати на транспортування, перевалку і страхування продукції. 

4. Витрати на охорону і безпеку праці, охорону навколишнього середовища. 

14. Маржинальний дохід підприємств визначається як: 

1. Виручка від реалізації продукції за мінусом постійних витрат підприємства. 

2. Постійні витрати підприємства плюс прибуток. 

3. Виручка від реалізації продукції за мінусом змінних витрат підприємства. 

4. Змінні витрати підприємства плюс прибуток. 

Оподаткування підприємств 

1. Податковий кодекс України – це: 

1. Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів  

2. Діяльність держави з питань оподаткування 

3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів 

4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи 

2. Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у 

порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами  країни – це:     

1. Об’єкт оподаткування 

2  База оподаткування 

         3.  Податки  

4. Ставка податку 

3. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загальнодержавних та 

місцевих податків і зборів – це:    

1. Податкова політика 

2. Податкова робота 

   3. Податкова система  

4. Податкова служба 

4. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження 

податків, зборів і платежів – це: 

1. Податкова робота 

         2. Фіскальна служба  

3. Податкова система 

4. Податкова політика 

5. Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять діяльність, що є 

об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це: 

1. Податкова робота 

2. Податкова служба 

3. Податкова система 

   4. Платники податків  
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6. Податкова накладна складається у день: 
1. Виникнення податкових зобов’язань у покупця 

2. Виникнення податкових зобов’язань у продавця 

3. Повної оплати покупцем товарів, робіт, послуг 

4. Часткової оплати покупцем товарів, робіт, послуг після відвантаження 

7. Дані якого документа є підставою для отримання бюджетного відшкодування 

ПДВ? 

1. Податкова накладна 

2. Податкова декларація з ПДВ 

3. Книга придбання товарів, робіт чи послуг 

4. Баланс 

8. Сплата податків і зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті 

України: 

1. Правильна відповідь відсутня 

2. Залежно від обставин 

3.Так 

4.Ні 

9. В яких розмірах  встановлена ставка податку на додану вартість Податковим 

кодексом України? 

1. 18% 

2. 3% або 5% 

3. 22% 

4. 20%, 7% і 0%  

10. Сума ПДВ, нарахована  платником податку в звітному періоді, – це: 

1. Податковий кредит з ПДВ 

2. Податкове зобов’язання з ПДВ  

3. База оподаткування ПДВ 

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ 

11. Сума, на яку платник ПДВ має право  зменшити податкове зобов’язання 

звітного періоду, – це: 

1. Податковий кредит з ПДВ  

2. Податкове зобов’язання з ПДВ 

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету 

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ 

12.  На підставі якого документа у покупця виникає право на податковий кредит? 

1. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та зареєстрованої в 

Єдиному реєстрі податкових накладних  

2. Товарно-транспортної накладної 

3. Рахунка-фактури 

4. Платіжного доручення 

13. Які товари не належать до підакцизних товарів? 

1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво  

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну  

3. Нафтопродукти, скраплений газ  

4.  Продовольче зерно  

14. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети, які 

переміщуються через митний кордон  України, – це: 

1. Акцизний податок 

2. Мито  

3. Податок на прибуток 

4. Податок на додану вартість 
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15. Об’єктом оподаткування під час обчислення податку на прибуток є: 

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід 

2. Прибуток  

3. Операції з постачання товарів 

4. Операції з реалізації підакцизних товарів 

16. Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим кодексом? 

1. 18%  

2. 20%, 7%, 0% 

3. 22% 

4. 3% або 5% 

17. Хто є платниками податку на доходи фізичних осіб?  

1. Фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, 

так і іноземні доходи  

2. Юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з України  

3. Платники єдиного податку 

4. Фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна 

18. Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:  

1. Операції з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України 

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами 

3.  Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід  

4. Операції з реалізації вироблених на території України підакцизних товарів 

19. Вкажіть, на які виплати не нараховується Єдиний  соціальний внесок:  

1. На оплату найманих працівників 

2. На винагороду фізичній особі за виконання робіт за цивільно-правовим договором 

3. На суму відшкодування витрат на відрядження  

4. На допомогу з тимчасової непрацездатності 

20. Базою оподаткування Єдиним соціальним внеском є: 

1. Основна заробітна плата 

2. Додаткова заробітна плата 

3. Допомога з тимчасової непрацездатності 

4. Заробітна плата та деякі доходи, відмінні від заробітної плати та інвестиційного 

доходу. 

21.  Які встановлені строки подачі податкової декларації з  єдиного податку 

платниками четвертої групи? 

1. Щомісяця 

2. Щоквартально 

3. По закінченні року 

4. На початку року станом на 1 січня до 20 лютого 

22. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є:  

1. Квартал 

2. Календарний рік  

3. Місяць 

4. Квартал і місяць 

23. Які з перелічених  податків відносяться до загальнодержавних? 

         1. Податок на прибуток підприємств  

2. Податок на майно 

3. Єдиний податок 

4. Транспортний податок 

24. Які з перелічених  податків відносяться до місцевих? 

1. Податок на прибуток підприємств 

         2. Податок на майно  

3. Податок на додану вартість 
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4. Акцизний податок  

25. Які обов’язки платників податку? 

         1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки  

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно  

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та нормативно-правові 

акти, що їх регулюють 

        4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав 

26. Податкові пільги для загальнодержавних податків і зборів встановлює: 

1. Платник податку 

2. Контролюючий орган 

3. Верховна Рада України 

4. Кабінет Міністрів України 

27. Платники податку на додану вартість – це: 

1. Власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі 

2.  Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку на 

додану вартість  

3. Фізичні особи, які отримують  доходи як з джерела їх походження в Україні, так і 

іноземні доходи 

4. Особа, яка  виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України 

28. Об'єктом оподаткування ПДВ є:  

1.  Операції платників податку з постачання товарів, послуг,  місце постачання яких 

розташоване на митній території України  

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами 

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід 

4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні 

29.  Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою? 

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для 

немовлят за переліком, затвердженим КМУ 

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної 

освіти навчальними закладами 

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати 

4.  Експорт  товарів (супутніх послуг), підтверджений митною декларацією  

30. Платниками  акцизного податку є:  

1. Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% 

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку  

3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи 

4.  Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України 

 

Оборотні кошти 

1. Оборотні кошти підприємства – це…. 

1. Гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у 

розрахунках. 

2. Кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу. 

3. Оборотні активи. 

4. Предмети праці. 

2. Оборотні виробничі фонди – це…. 

1. Оборотні кошти у виробництві. 

2. Оборотні кошти у виробництві та готовій продукції. 

3. Оборотні кошти у виробничих запасах. 

4. Оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві. 
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3. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу? 

1. Готова продукція на складі. 

2. Готова продукція, грошові кошти й кошти на розрахунках. 

3. Кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість. 

4. Готова продукція, що відвантажена. 

4. Принципи організації оборотних коштів – це… 

1. Самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами. 

2. Визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за 

окремими елементами й підрозділами. 

3. Коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням вимог 

господарювання, що постійно змінюються. 

4. Наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів. 

5. Контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів. 

5. Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів? 

1. До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби. 

2. До виробничої програми. 

3. До бізнес-плану. 

4. До обсягу реалізації продукції. 

6. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих? 

1. Оборотні виробничі фонди. 

2. Виробничі запаси. 

3. Фонди обігу. 

4. Оборотні виробничі фонди й готову продукцію. 

7. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в 

сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах? 

1. Одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, розрахованих за 

виробничою собівартістю IV кв. планового року. 

2. Собівартість одиниці продукції. 

3. Норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів. 

4. Обсягу реалізації продукції в плановому році. 

8. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у 

оборотних коштах у незавершеному виробництві? 

1. Тривалість виробничого циклу. 

2. Кількість продукції, що випускається. 

3. Одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом IV кв. за 

виробничою собівартістю. 

4. Коефіцієнт зростання витрат. 

9. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової 

продукції? 

1. Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції. 

2. Одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за виробничою 

собівартістю. 

3. Середні залишки оборотних коштів на початок планового року. 

4. Випуск товарної продукції в плановому році. 

10.  Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і 

прирівняних до них? 

1. Сума статутного капіталу. 

2. Кредиторська прострочена заборгованість. 

3. Сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості 

основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку. 

4. Сума сталих пасивів. 
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11.  Яким чином визначається стан оборотних коштів? 

1. Наявністю оборотних коштів на певну дату. 

2. Порівнянням фактичної наявності оборотних коштів з нормативом. 

3. Порівнянням фактичної наявності оборотних коштів на певні дати. 

4. Браком власних оборотних коштів. 

5. Надлишком власних оборотних коштів. 

12.  Показники ефективності використання оборотних коштів – це… 

1. Фондовіддача. 

2. Коефіцієнт обертання. 

3. Коефіцієнт ефективності. 

4. Коефіцієнт завантаження. 

13.  До яких наслідків  веде прискорення обертання оборотних коштів? 

1. До абсолютного їх вивільнення з обороту. 

2. До відносного їх вивільнення з обороту. 

3. До зростання іммобілізації оборотних коштів. 

4. До збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу. 

14.  Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до 

високоліквідних активів? 

1. Матеріальні оборотні активи. 

2. Цінні папери. 

3. Товари відвантажені. 

4. Дебіторська заборгованість. 

5. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

15.  Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до 

середньоліквідних активів? 

1. Товари відвантажені. 

2. Матеріальні оборотні кошти. 

3. Дебіторська заборгованість. 

4. Цінні папери. 

5. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

16.  Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до 

низьколіквідних активів? 

1. Дебіторська заборгованість. 

2. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

3. Товари відвантажені. 

4. Цінні папери. 

5. Матеріальні оборотні засоби. 

17.  Які показники можна вважати найприйнятнішими для визначення впливу 

розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства? 

1. Коефіцієнт автономії (забезпечення власними коштами). 

2. Показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції. 

3. Коефіцієнт покриття. 

4. Рентабельність оборотних коштів. 

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

6. Коефіцієнт платоспроможності. 

7. Питома вага виробничих оборотних фондів у загальній вартості. 

8. Рівень інфляції. 

9. Коефіцієнт кредитоспроможності. 

10.  Брак власних оборотних коштів. 

11.  Надлишок власних оборотних коштів. 
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18.  Оборотні активи за фінансовими особливостями їх формування поділяються 

на: 

1. Власні та позикові. 

2. Валові та чисті. 

3. Матеріальні та фінансові. 

4. Постійні та тимчасові. 

19.  Проміжок часу між придбанням сировини та матеріалів для здійснення 

діяльності та отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції 

називається: 

1. Виробничий цикл. 

2. Фінансовий цикл. 

3. Операційний цикл. 

4. Інвестиційний цикл. 

20.  Потребу підприємства в оборотних коштах у незавершеному виробництві 

можна визначити за допомогою показників: 

1. Кількість виготовленої продукції. 

2. Тривалість виробничого циклу. 

3. Одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом IV кв. за 

виробничою собівартістю. 

4. Коефіцієнт зростання витрат. 

5. Норми запасу в днях конкретних видів сировини і матеріалів. 

21.  До низьколіквідних активів можна віднести такі напрями розміщення 

оборотних коштів: 

1. Дебіторська заборгованість. 

2. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

3. Незавершене виробництво. 

4. Товари відвантажені. 

5. Виробничі запаси. 

22.  До високоліквідних активів можна віднести такі напрями розміщення 

оборотних коштів: 

1. Матеріальні оборотні активи. 

2. Товари відвантажені. 

3. Дебіторська заборгованість. 

4. Готова продукція. 

5. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

23.  У незавершеному виробництві норматив оборотних коштів визначається: 

1. Шляхом множення вартості середньодобового споживання матеріалів на норму 

їх запасів у днях. 

2. Як добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їх запасу 

на складі у днях. 

3. Шляхом множення вартості середньодобового випуску продукції, скоригованої 

на коефіцієнт наростання витрат, на тривалість виробничого циклу у днях. 

4. Як добуток середньої тривалості виробничого циклу на середньоденний випуск 

товарної продукції за її виробничою собівартістю. 

24.  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як: 

1. Відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу. 

2. Відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів. 

3. Відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної 

вартості оборотних активів. 

4. Відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості. 
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25.  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує: 

1. Величину реалізованої продукції, що припадає на одну гривню оборотних 

активів. 

2. Середню тривалість одного обороту. 

3. Величину оборотних коштів за відповідний звітний період. 

4. Рівень технічної оснащеності підприємства. 

5. Витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції.      

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Знайдіть правильне визначення  кредитних відносин: 

1. Грошові відносини, що по’вязані з процесом розподілу та перерозподілу 

капіталу. 

2. Грошові відносини, що виникають у сфері виробництва продуктів для їхнього 

використання. 

3. Відносини, що по’вязані із заборгованості одного з учасників економічної чи 

фінансової операції. 

4. Відносини, що по’вязані з необхідністю забезпечення безперервності зміни 

форм вартості валового національного продукту в процесі його руху. 

2. Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту: 

1. Кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитодавцем і 

кредитоодержувачем. 

2. Кредит – це рух вартості у сфері товарного обміну. 

3. Кредит – це позичка в грошовій або товарній формах на умовах повернення. 

3. Об’єктами кредитування можуть бути: 

1. Грошові кошти. 

2. Товарно-матеріальні цінності. 

3. Виконані роботи чи надані послуги. 

4. Банки. 

5. Держава. 

6. Підприємства та господарські товариства. 

4. До видів банківського кредиту належать: 

1. Овердрафт. 

2. Контокорентний кредит. 

3. Обліковий кредит. 

4. Акцептний кредит. 

5. Авальний кредит.  

6. Комерційний кредит. 

7. Лізинг. 

8. Державний кредит. 

5. Об’єктом лізингу можуть бути: 

1. Машини та обладнання. 

2. Транспортні засоби. 

3. Засоби обчислювальної техніки. 

4. Виробничі споруди та будівлі. 

5. Земельні ділянки та інші природні об’єкти. 

6. Об’єкти оренди державного майна. 

6. Приватизовані підприємства кредитуються: 

1. Національним банком України. 

2. Уповноваженими комерційними банками України. 

3. Фондом державного майна України. 

7. Авальний кредит – це: 

1. Кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги. 

2. Офіційне повідомлення про виконання розрахункової послуги. 
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3. Різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на 

засадах кругової поруки. 

4. Кредит, який надається одним підприємством іншому. 

8. Факторинг – це: 

1. Купівля банком у клієнта права на вимогу боргу. 

2. Діяльність комерційного банку за дорученням. 

3. Посередництво в одержанні клієнтом боргу. 

4. Здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування. 

9. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між: 

1. Підприємствами. 

2. Комерційними банками й підприємствами. 

3. Державою та комерційними банками. 

4. Державою та підприємствами. 

10.  Кредитна лінія – це: 

1. Угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше 

узгоджену суму протягом певного періоду. 

2. Це згода, але не зобов’язання комерційного банку надати кредит позичальнику. 

3. Межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі 

кредиту одному позичальнику. 

4. Ліміти видачі кредитів. 

11.  Лізинговий кредит – це: 

1. Надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки 

платежу за продані товари й надані послуги. 

2. Надання суб’єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-

матеріальні цінності. 

3. Взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на 

умовах оренди. 

4. Надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу. 

5. Правильної відповіді немає. 

12.  Що таке кредитоспроможність? 

1. Здатність позичальника в повному обсязі і в узгоджений строк розрахуватися 

за борговими зобов’язаннями. 

2. Здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит 

позичальнику. 

3. Здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов’язання перед 

клієнтами. 

4. Правильної відповіді немає. 

13.  На які цілі забороняється видача кредитів? 

1. На покриття поточних витрат підприємства. 

2. На покриття збитків від господарської діяльності. 

3. На придбання об’єктів приватизації. 

4. На придбання цінних паперів.           

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Фінансовий стан підприємства характеризується… 

1. Сукупністю виробничо-господарських факторів. 

2. Системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів. 

3. Системою показників, що відображають наявність і формування фінансових 

ресурсів. 

4. Системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів. 

5. Формування та використання фінансових ресурсів. 
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2. Фінансовий стан підприємства залежить від… 

1. Фінансової політики підприємства. 

2. Випуску продукції. 

3. Реалізації продукції. 

4. Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

5. Ефективності використання фінансових ресурсів. 

3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є… 

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства. 

2. Аналіз бухгалтерської звітності. 

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та 

ефективності використання майна підприємства. 

4. Планування фінансової діяльності підприємства. 

5. Дослідження фінансових ресурсів. 

4. Фінансовий аналіз є складовою частиною… 

1. Аналізу господарської діяльності підприємства. 

2. Аналізу фінансової діяльності підприємства. 

3. Аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. 

4. Аналізу виробничого обліку. 

5. Аналізу бухгалтерської звітності. 

5. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості: 

1. Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість 

результатів аналізу. 

2. Різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу та множинність об’єктів-

користувачів. 

3. Орієнтація на зовнішніх користувачів. 

4. Здійснення аналізу зовнішніми аналітиками. 

5. Зовнішній предмет дослідження 

6. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є: 

1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами. 

2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками. 

3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості 

підприємства. 

4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна та 

капіталу. 

5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства. 

7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є: 

1. Аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та 

кредитоспроможності підприємства. 

2. Оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів. 

3. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства. 

4. Аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами. 

5. Аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками. 

8. Прийоми оцінки  фінансового стану підприємства – це… 

1. Аналіз відносних показників. 

2. Факторний аналіз. 

3. Аналіз платоспроможності. 

4. Аналіз кредитоспроможності. 

9. Предметом фінансового аналізу підприємства є… 

1. Майно та капітал підприємства. 

2. Основні та оборотні кошти підприємства. 

3. Прибуток та цінні папери підприємства. 



16 
 

4. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання. 

5. Фінанси підприємства. 

10.  Метод фінансового аналізу – це… 

1. Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження 

фінансового стану підприємства. 

2. Статистичні методи. 

3. Математичні методи. 

4. Формалізовані методи. 

5. Неформалізовані методи. 

11.  До неформалізованих методів фінансового аналізу належать: 

1. Метод арифметичних різниць. 

2. Балансовий метод. 

3. Метод відносних чисел. 

4. Метод побудови системи показників. 

5. Метод побудови системи аналітичних таблиць. 

12.  До формалізованих методів фінансового аналізу належать: 

1. Метод ланцюгових підстановок. 

2. Метод відсоткових чисел. 

3. Психологічні методи. 

4. Морфологічні методи. 

5. Метод експертних оцінок. 

13. До моделей фінансового аналізу належать… 

1. Кореляційна. 

2. Дескриптивна. 

3. Індексна. 

4. Предикативна. 

5. Нормативна. 

14. Які показники відносять до групи показників ліквідності та 

платоспроможності? 

1. Маневреність власних оборотних коштів. 

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. 

3. Частка виробничих запасів у активах. 

4. Заборгованість кредиторам. 

5. Коефіцієнт покриття запасів. 

15. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних 

коштів? 

1. Позикові кошти/Власні кошти. 

2. Власні кошти/Позикові коши. 

3. Позикові довгострокові кошти/Власні кошти. 

4. Власні оборотні кошти/Залучені кошти. 

5. (Власні кошти)+(Довгострокові залучені кошти)/Позикові кошти. 

16. До якої групи показників належить показник маневреності власного 

капіталу? 

1. Прибутковості. 

2. Фінансової стійкості. 

3. Ліквідності. 

4. Майнового стану. 

5. Ділової активності підприємства. 
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17. Які показники характеризують майновий стан підприємства? 

1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 

2. Головний показник прибутковості. 

3. Коефіцієнт покриття запасів. 

4. Коефіцієнт критичної оцінки. 

5. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства. 

18. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення: 

1. Позикові кошти/Власні кошти. 

2. Продаж/Матеріальні запаси. 

3. Власні оборотні кошти/Майно підприємства. 

4. Поточні пасиви/Зобов’язання перед акціонерами. 

5. Запаси та витрати/Активи. 

19. Що таке фінансовий стан підприємства? 

1. Система показників, що відображають наявність, розміщення й використання 

фінансових ресурсів. 

2. Система показників, що відображають ліквідність та платоспроможність 

підприємства. 

3. Система показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства.   

20. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства? 

1. Коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та 

довгостроковими позиковими джерелами. 

2. Коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування. 

3. Коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел 

формування запасів і витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


