1. Самостійна, ініціативна, систематична, здійснювана на власний ризик діяльність
по виробництву продукції, виконанні робіт, наданні послуг з метою отримання
прибутку, – це:
2. В Україні не існує такої форми власності, як:
3. Співвідношення A = К+3 засвідчує:
4. Основною метою підприємницької діяльності є:
5. Державна монополія встановлена на такий вид підприємницької діяльності, як:
6. До об’єднань підприємств не належить:
7. Надходження у вигляді внеску до статутного капіталу майна, що відносяться до
основних засобів оформляються:
8. Отримання прибутку є метою діяльності:
9. Підприємницькою діяльністю не мають права займатися:
10. Акціонерні товариства в Україні можуть бути:
11. Акціонерне товариство, акції якого не можуть продаватися на біржі, називають:
12. Сукупність коштів фізичних осіб, вкладених у фінансово-господарську
діяльність кооперативу, – це:
13. До складових власного капіталу підприємства не належить:
14. Договірне об’єднання, що не має права втручатися у виробничу та комерційну
діяльність кожного із учасників та створене з метою постійної координації
господарської діяльності, – це:
15. Товариство, учасники якого несуть відповідальність за борги їх внесками у
власний капітал, – це:
16. Акціонерне товариство, акції якого можуть продаватися на біржі називають:
17. Товариство, учасники якого несуть солідарну відповідальність за борги всім
своїм майном, – це:
18. Товариство, учасники якого несуть відповідальність за борги їх внесками у
власний капітал, а в разі недостатності цих сум, додатково належним їм майном
у кратному обсязі, – це:
19. Державна монополія не встановлена на такий вид підприємницької діяльності,
як:
20. Ліцензуванню в Україні не підлягає такий вид діяльності, як:
21. Товариство, що включає поряд з одним чи більше учасниками, що несуть
солідарну відповідальність за зобов’язання товариства всім своїм майном та
один а бо більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у
майно товариства, – це:
22. Репрезентативну функцію власного капіталу ще називають:

23. Спрямування прибутку на формування власного капіталу підприємства з метою
фінансування інвестиційної та операційної діяльності, – це:
24. Частина власного капіталу, що не відображена у звітності, – це:
25. Виплата дивідендів акціонерним товариством акціями відноситься до такої
форми виплати дивідендів, як:
26. Дивіденди виплачують за:
27. Джерелом нарахування дивідендів за простими акціями є:
28. Джерелом нарахування дивідендів за привілейованими акціями може бути:
29. Метод дивідендної політики акціонерного товариства за якого затверджується
коефіцієнт незмінних дивідендних виплат, – це:
30. Сума коштів, яка рішенням зборів власників спрямовується на виплату
дивідендів називається:
31. Метод дивідендної політики підприємства, який передбачає регулярні стабільні
невисокі дивіденди і додаткові виплати в сприятливі роки, – це:
32. Абсолютна величина дивідендних виплат не прив’язується до фактичних
фінансових результатів діяльності акціонерного товариства за такого методу
дивідендної політики, як:
33. Метод дивідендної політики підприємства, який може реалізовуватися
обмежений період часу, – це:
34. До забезпечення наступних витрат і платежів не може відноситися:
35. Балансовий курс акцій визначається відношенням:
36. До внутрішніх джерел фінансування підприємств належить:
37. Продаж дебіторської заборгованості на користь фінансового посередника, – це:
38. Вивільнення раніше заморожених коштів у конкретних майнових засобах, – це:
39. Залежно від способу відображення прибутку у звітності самофінансування
підприємств буває:
40. Взаємовідносини між банком і позичальником регламентуються:
41. Облігації можуть реалізуватися:
42. Позичковий капітал, який надається банком або небанківською фінансовою
установою підприємству на визначений термін та під процент, – це:
43. Вартість діючого підприємства, – це:
44. Спеціальна саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на
функціональну підтримку менеджменту підприємства, – це:
45. До субститутів кредиту відносять:
46. Застава цінних паперів називається:
47. Кредити банків, терміном до 1 року належать до:

48. Юридична чи фізична особа, яка має підтверджені належними документами
грошові вимоги до іншої особи, – це:
49. Для одержання кредиту підприємство повинно
документи:

подати в банк наступні

50. Форма кредиту, що характеризує відносини позички між двома суб’єктами
господарювання, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок
наступних поставок продукції, – це:
51. Ставка за кредитом банку, що не змінюється протягом всього терміну
кредитування є:
52. Банківський кредит є різновидом:
53. Наявність у потенційного позичальника передумов для отримання кредиту і
здатність повернути його називається:
54. При обліку інвестицій за методом участі в капіталі показники діяльності об'єкта
інвестування:
55. Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції:
56. За регіональною ознакою інвестиції підприємств бувають:
57. Загальний обсяг інвестованих коштів у певному період – це такі інвестиції, як:
58. Сума валових інвестицій, що зменшена на суму нарахованої амортизації, – це:
59. Дохід від участі в капіталі визначається:
60. За об’єктами вкладення коштів інвестиції підприємств бувають:
61. За характером участі в інвестуванні інвестиції підприємств бувають:
62. За формами власності інвесторів інвестиції підприємств бувають:
63. За періодом інвестування інвестиції підприємств бувають:
64. 100% корпоративних прав у діловому партнерстві, – це:
65. До внутрішніх джерел фінансування не відноситься:
66. До реорганізації підприємства, що спрямована на укрупнення підприємства, не
відноситься:
67. До реорганізації підприємства, що спрямована на укрупнення підприємства, не
відноситься:
68. Спосіб реорганізації, який передбачає зміну форми власності або організаційноправової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності
підприємства, – це:
69. До реорганізації, що спрямована на укрупнення підприємства, відноситься:
70. До реорганізації спрямованої на подрібнення відноситься:
71. Укрупнення підприємств буває:

72. Принцип оцінки вартості підприємства, який зводиться до того, що об’єкт має
вартість лише тоді, коли він є корисним для потенційного власника, – це
принцип:
73. Вартість бізнесу – це:
74. Принцип оцінки вартості підприємства, за якого покупець не заплатить за об’єкт
більше, ніж існуюча мінімальна ціна за майно з аналогічною вартістю, – це
принцип:
75. Принцип оцінки вартості підприємства за якого вартість об’єкта оцінки постійно
змінюється в результаті зміни внутрішнього стану та дії зовнішніх факторів, – це
принцип:
76. Принцип оцінки вартості підприємства за якого інвестор планує отримати
доходи від об’єкта в майбутньому – це принцип:
77. Принцип оцінки вартості підприємства, який полягає в тому, що з усіх можливих
варіантів експлуатації об’єкта обирається той, використання функціональних
характеристик якого приносить найбільшу вартість – це принцип:
78. Принцип оцінки вартості підприємства, який зводиться до того, що під час
оцінки оцінювач повинен критично ставитися до інформації, яка стає йому
відомою від адміністрації об’єкта оцінки – це принцип:
79. Принцип оцінки вартості підприємства, який полягає у необхідності
використання різних методів оцінки та порівняння показників вартості – це
принцип:
80. Відстрочення виконання зобов’язань, що встановлюються урядом на певний
термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій, – це:
81. Експорт товарів з дорученням реалізувати його на комісійних засадах, – це:
82. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, – це:
83. Для експортера найменш вигідним є така форма розрахунків, як:
84. Для імпортера найбільш вигідним є така форма розрахунків, як:
85. Продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі
України товарів, що були раніше ввезені на територію України, – це:
86. Купівля українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних
суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих
товарів на територію України, – це:
87. Заборона, накладена державою на ввіз і вивіз золота, валюти, окремих товарів,
зброї – це:
88. Внутрішній консалтинг у фінансовому контролінгу передбачає надання:
89. Контролінг спрямований на функціональну підтримку:
90. До функцій фінансового контролінгу не відноситься:

91. Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві належить до такої функції
фінансового контролінгу, як:
92. Організація внутрішнього обліку належить до такої функції фінансового
контролінгу, як:
93. Аналіз відхилень фактичних показників від запланованих належить до такої
функції фінансового контролінгу, як:

