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ВСТУП 
 

Програма є основним науково-методичним документом, що регламентує 
зміст вступного випробування. Вона спрямована на забезпечення комплексного 
підходу до оцінки теоретичної та практичної підготовки вступників, до 
виявлення рівня їх знань. 

Метою проведення вступного випробуванняє забезпечення конкурсних 
засад при зарахуванні на навчання до Закарпатського угорського інституту 
імені Ференці Ракоці ІІ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 
"Облік і оподаткування"  шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів 
по загальноекономічним дисциплінам.  

Предметом вступних випробувань є знання та вміння, набуті абітурієнтами 
при проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічної 
підготовки. 

Завданнями вступного випробування є: 
 перевірка розуміння абітурієнтеми програмного матеріалу профільних 

дисциплін професійної підготовки; 
 оцінювання здібності абітурієнтами до творчого використання набутих 

знань; 
 аналіз вміння абітурієнтами сформувати власне ставлення до 

конкретних проблем сучасної економіки, в якій функціонують 
вітчизняні підприємства. 

Вступне випробування є комплексним іспитом, що включає завдання в 
межах галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки молодших 
спеціалістів у галузі знань 07 "Управління та адміністрування". 

Програма вступних випробувань охоплює питання з фахових дисциплін: 
 Економічна теорія; 
 Макроекономіка; 
 Інвестування; 
 Історія економіки та економічної думки 
 Професійні стандарти діяльності бухгалтера і аудитора. 

Програма рекомендована абітурієнтам для підготовки до вступних 
випробувань. Детальну інформацію про напрямки підготовки, спеціальності, 
умови вступу, програми та оцінювання вступних випробувань можна отримати 
на сайті Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці ІІ 
(http://kmf.uz.ua/). 

Порядок створення, організації та роботи фахової атестаційної комісії 
регламентується Правилами прийому до закладу вищої освіти Закарпатського 
угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ в 2021 році та Положенням про 
приймальну комісію закладу вищої освіти Закарпатського угорського інституту 
імені Ференца Ракоці ІІ. 

Бажаємо абітурієнтам вдалої підготовки до іспитів та успішного вступу 
до вищого навчального закладу! 

http://kmf.uz.ua/
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ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

Тема 1.1. Загальні засади економічного розвитку  
Виробництво. Економічні потреби та інтереси. Економічна система. Типи 

економічних систем. Власність як основа економічної системи. Концепції 
власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи та форми власності. Суспільне 
господарство, його еволюція. Сутність та основні риси натурального 
господарства. Товарне господарство. Товар і його властивості. Споживча 
властивість товару. Мінова вартість товару. Теорія трудової вартості, теорія 
«трьох факторів», теорія граничної корисності. Величина вартості товару. 
Конкретна і абстрактна праця. Проста та розвинена форми товарного 
виробництва. Виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Закон 
грошового обігу. Види грошей. Ціна товару та фактори впливу. Інфляція. 
Сучасна грошова система. 

 
Тема 1.2. Розвинуте товарне виробництво та ринок 

Капітал: процес виробництва та нагромадження. Теорії капіталу. Види та 
форми капіталу: людський капітал, інтелектуальний капітал, інформаційний 
капітал, виробничий капітал, підприємницький капітал, фінансовий капітал. 
Капітал і праця. Сутність та основні характеристики підприємства. Форми та 
види підприємств. Види та функції підприємництва. Підприємницький дохід. 
Прибуток. Кругооборот капіталу та його стадії. Основний і оборотний капітал. 
Амортизація. Теорії витрат виробництва. Класифікація витрат: суспільні 
витрати, економічні та бухгалтерські витрати. Валові, середні та граничні 
витрати. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Собівартість товару. 
Прибуток як економічна категорія. Функції і види прибутку. Позичковий 
капітал. Сутність кредиту та його форми. Банки та банківська система. Види та 
форми сучасної торгівлі. Товарні біржі та фондові біржі. Цінні папери. Аграрні 
відносини. Підприємництво в аграрній сфері. Заробітна плата: суть, форми, 
системи. Ринок: сутність, види, функції. Попит, закон попиту. Пропозиція, 
закон пропозиції. Ринкова рівновага. Еластичність попиту і пропозиції. 
Конкуренція. Моделі ринків. Інфраструктура ринку.  

 
Тема 1.3. Суспільне відтворення 

Процес виробництва та відтворення. Сутність суспільного відтворенні, 
його види. Валовий внутрішній продукт, чистий національний дохід і 
національний дохід. Тіньовий сектор. Національне багатство і його структура. 
Види та типи економічного зростання та його фактори. Сталий економічний 
розвиток. Циклічний розвиток економіки, причини. Фази економічного циклу. 
Економічні кризи, їх причини та наслідки. Економічні функції держави. 
Сутність, цілі, важелі та основні напрями регулювання економіки. Фінансова 
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система. Фіскальна політика. Грошово-кредитна система. Світове господарство: 
сутність, основні риси, структура. Міжнародні ринки. Міжнародна торгівля. 
Міжнародні валютно-фінансові відносини.  
 

2. МАКРОЕКОНОМІКА 
 
Тема 2.1. Макроекономіка та її структурні елементи 
Економічна система як об’єкт макроекономіки. Типи економічних систем: 
ринкова економіка, командно-адміністративна економіка, змішана економіка. 
Основні риси економічних систем. Домашні господарства, підприємства, 
держава – суб’єкти економіки. Механізми регулювання макроекономіки: 
ринковий та державний. Історія формування макроекономічної думки. Система 
національних рахунків. Методи обчислення макроекономічних показників: 
ВВП, ВНП, національний дохід. Національне багатство. Індекси цін, їх види та 
роль в обчисленні ВВП. Ринок праці та безробіття. Зайнятість. Види безробіття: 
фрикційне, структурне, циклічне. Державне регулювання зайнятості. 
Економічна нерівність. Прожитковий мінімум. Державна система соціального 
захисту населення. Ринок ресурсів та продуктів. Сукупний попит, крива 
сукупного попиту. Сукупна пропозиція, крива сукупної пропозиції. Ринкові 
ціни та рівень національного виробництва. Ринок грошей. Кредитний ринок. 
Грошовий мультиплікатор. Монетарна політика держави. Інфляція та 
антиінфляційна політика держави.  
 
Тема 2.2. Механізм досягнення рівноваги в основних секторах економіки 
Споживання, інвестиції, їх суть. Споживання та заощадження. Споживання та 
особистий дохід. Інвестиції та фактори інвестування. Доходи як джерело 
інвестування. Сукупні витрати та ВВП. Сутність фіскальної політики. 
Державний борг і методи фінансування дефіцитного бюджету. Сутність і мета 
економічного зростання. Фактори економічного зростання. Національне 
багатство, його елементи. Необхідність державного регулювання економіки. 
Форми державного регулювання економіки: довгострокове і короткострокове, 
пряме і непряме. Монетаризм. Валютний курс та валютний ринок. Платіжний 
баланс.  

3. ІНВЕСТУВАННЯ 
 

Тема 3.1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності 
Інвестиції: становлення та сутність. Класифікація та структура інвестицій. 
Інвестиційний ринок: поняття, класифікація, елементи та кон’юнктура ринку. 
Інвестиційний клімат: поняття та чинники. Суб’єкти, об’єкти та організаційно-
правове регулювання інвестиційної діяльності. Залучення іноземного капіталу. 
Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники. Типи іноземних інвестицій 
та особливості їх залучення. Інвестиційна діяльність у вільних економічних 
зонах. Фінансові інвестиції і поняття, характеристика. Ринок цінних паперів, 
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учасники ринку, їх функції. Фондова біржа. Інвестиції в засоби виробництва. 
Реальні інвестиції та їх структура. Інтелектуальна власність та інтелектуальні 
інвестиції. Інноваційні форми інвестицій 
 
Тема 3.2. Здійснення інвестиційної діяльності та оцінка ефективності 
інвестиційних проектів 
Управління проектами в системі менеджменту організацій. Сутність проектної 
діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів. Управління 
проектами як специфічна галузь менеджменту. Цілі, процеси та функції в 
управлінні проектами. Життєвий цикл проекту. Ризики інвестиційних проектів. 
Поняття та фактори виникнення ризику. Форми інвестиційного ризику. Методи 
оцінки ризику інвестиційного проекту. Засоби зниження інвестиційного ризику 
Бізнес план. Поняття, структура та стадії розробки бізнес плану. Резюме бізнес 
плану, призначення та необхідність. Основні розділи бізнес плану, специфіка 
дослідження та написання. Обґрунтування доцільності інвестування. Види 
оцінки ефективності інвестицій. Методи оцінки ефективності інвестицій. Метод 
розрахунку чистого приведеного доходу (NPV). Метод визначення 
рентабельності інвестицій (PI). Методи визначення внутрішньої норми 
рентабельності (IRR). Метод розрахунку періоду окупності. Фінансовий план. 
Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Характеристика джерел 
інвестиційних ресурсів. Венчурне фінансування інноваційних підприємств. 

 
4. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 
Тема 4.1. Загальні основи та початковий етап становлення історії 
економіки та економічної думки 
Історія економіки та економічної думки як наука. Підходи до періодизації 
історії економіки й економічної думки. Господарство та економічна думка 
суспільств ранніх цивілізацій. Становлення господарської сфери суспільств 
ранніх цивілізацій. Господарський розвиток та економічна думка в 
Месопотамії. Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його 
відображення в економічній думці. Суспільство Кріто-Мікенської цивілізації та 
особливості його господарського розвитку. Господарство та населення доби 
бронзи та раннього заліза на території України. Господарський розвиток та 
економічна думка суспільств традиційних цивілізацій у VIII ст.- V.ст. н.е. 
«Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій. Східна цивілізація та її 
характеристика в «осьовий час». Західна цивілізація та господарський розвиток 
античних держав. Господарство та економічна думка Стародавньої Греції. 
Господарство та економічна думка Стародавнього Риму. Господарство 
населення на території України в «осьовий час». Господарство давніх слов'ян. 
Економічна думка та господарство Середньовіччя (кінець V – XV ст.). Загальна 
характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій 
Середньовіччя.  
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Тема 4.2. Розвиток економічної думки в Україні 
Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI - 
середина XVIIIст.). Формування Європейської цивілізації. Вплив 
цивілізаційних факторів на господарство країн Європейської цивілізації. 
Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. 
Меркантилізм. Становлення класичної політичної економії (В. Петті, П. 
Буагільбер, Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміт). Становлення ринкових форм 
господарства та економічна думка України в (XVI ст. – середині XIX ст). 
Економічний розвиток українських земель в XVI – середині XVIIIст. 
Меркантилізм в суспільно-економічній думці України. Започаткування основих 
засад демократичної течії української суспільної думки. Господарство України 
в останній третині XVIII ст. – середині XIXст. Поширення ідей економічного 
лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної 
економії. 
 
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА І АУДИТОРА 

 
Тема 5.1. Роль професійних стандартів бухгалтерського обліку в облікових 
системах 
Стандарти обліку та звітності. Види стандартів. Стандартизація професійної 
діяльності. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Загальноприйняті 
принципи бухгалтерського обліку. Гармонізація стандартів обліку і звітності. 
Професійний ринок бухгалтерів в Україні і світі, попит і пропозиція на ньому. 
Проблеми і перспективи запровадження МСФЗ в Україні. 
 
Тема 5.2. Бухгалтерський облік як професійна діяльність 
Поняття професії, професіонала, професіоналізму. Професійний бухгалтер. 
Технічний бухгалтерський персонал. Партнерство. Кваліфікаційні 
характеристики та вимоги до професійних бухгалтерів. Форми організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Види відповідальності бухгалтерів. 
Програми сертифікації бухгалтерів. 
 
Тема 5.3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг 
Структура та концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту. Види 
аудиторських послуг в системі професійних стандартів. Завдання з 
обґрунтованої та обмеженої впевненості. Перевірка прогнозованої фінансової 
інформації. Завдання з виконання погоджених процедур. Підготовка фінансової 
інформації. Елементи завдання з надання впевненості. Предмет перевірки. 
Відповідні критерії. Достатні відповідні докази. Письмовий висновок з 
наданням впевненості. Обґрунтована та обмежена впевненість. Елементи 
аудиторського висновку. Прогноз та перспективні оцінки аудитора. Структура 
системи внутрішньо фірмового контролю якості. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у 
Закарпатському угорському інституті імені Ференці Ракоці ІІ. 

Вступне випробування проходить письмово не довше 90 хвилин у 
присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).  

Екзаменаційний білет вступного випробування включає  тестові завдання. 
Тестові завдання складаються з 50 завдань, кожне з яких оцінюється 

двома балами. Кожне тестове завдання передбачає 4 варіанти відповідей, лише 
один з яких є правильним. 

Загальна максимальна сума можливо набраних балів дорівнює 100 балам. 
Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться 

оцінювання за такими критеріями:  
- два бали надається за правильну відповідь;  
- нуль балів – за неправильну відповідь.  
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 

на навчання, якщо оцінка вступного випробування складає не менше 20 балів.  
 
УВАГА! У разі недотримання абітурієнтом принципів академічної 
доброчесності та використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу 
викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
2021 РІК 

 
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

 
 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (50х2 бали) 
1. Дайте визначення поняття економіка. 

a.  система відносин матеріальних та людських ресурсів у суспільстві 
b.  частина суспільства, сукупність відносин власності 
c.  частина суспільства, сукупність відносин виробництва товарів 
d. сукупність відокремлених від суспільства матеріальних відносин 

2. Дайте визначення ринковій економіці. 
a.  ринкове регулювання економічних процесів без використання законодавства 
b.  регулювання економічних процесів інструментами державного регулювання та 

ринковими 
c.  регулювання економічних процесів за допомогою ринкових інструментів 
d.  створення ринкових процесів без економічного законодавства 

3. Виберіть характерну рису ринкової економіки. 
a.  засоби виробництва знаходяться у приватній власності 
b.  споживчі товари знаходяться у приватній власності 
c.  засоби виробництва знаходяться у приватній та державній власності  
d.  споживчі товари знаходяться у приватній та державній власності 

4. Дайте визначення кооперації. 
a.  свідоме співробітництво відокремлених виробників, виробничих організацій, 

що базується на поділі праці 
b.  регулювання мікропроцесу, що передбачає вплив двох або більше осіб чи 

суб’єктів господарювання один на одного 
c.  відокремлення діяльностей у різні галузі 
d.  всі відповіді правильні 

5. Виберіть правильне твердження. 
a.  в сучасній ринковій економіці існує тільки приватна власність 
b.  в сучасній ринковій економіці не існує державної власності. 
c.  в сучасній ринковій економіці може існувати і державна власність 
d.  в сучасній ринковій економіці існує і державна власність 

6. Визначте поняття факторів виробництва. 
a.  предмети, діяльність, які використовуємо у виробництві для вироблення 

продукції та надання послуг 
b.  основні засоби, які використовуємо у виробництві для вироблення продукції та 

надання послуг 
c.  предмети праці та засоби праці, які використовуємо для виробництва продукції 

та надання послуг. 
d.  всі відповіді правильні. 

7. Дайте визначення засобам виробництва. 
a.  сукупність засобів і предметів, які використовуються людьми у процесі 

виробництва 
b.  грошові кошти вкладені у виробництво 
c.  гроші та цінні папери, які є у власності підприємства 
d.  природні ресурси, які використовуються у виробництві 

8. Дайте визначення поняття «постійні витрати» (FC). 
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a.  витрати, що залежать від обсягу виробництва 
b.  витрати, що не залежать від обсягу виробництва 
c.  витрати, що ніколи не змінюються 
d.  витрати, на які не впливає інфляція 

9. Виберіть формулу розрахунку середніх змінних витрат (AVC). 
a.  VC/Q 
b.  TC/Q 
c.  (FC+VC)/Q 
d.  MC/Q 

10. Виберіть правильне співвідношення між витратами. 
a.  загальна вартість = постійні витрати + змінні витрати 
b.  середня вартість = середні постійні витрати + середні змінні витрати 
c.  граничні витрати = загальні витрати n – загальні витрати n-1 
d.  всі відповіді правильні. 

11."Неолітична революція" — це:  
a. відкриття вогню;  
b. поява ремесла;  
c. перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого  
d. перехід від відтворюючого господарства до привласнюючого. 

12. Що таке «поліси»?  
a. правителі у Месопотамії;  
b. родова верхівка у Давній Греції;  
c. міста-держави Давньої Греції;  
d. ремісничі майстерні у Давньому Римі. 

13.Пам’яткою економічної думки Месопотамії є:  
a. «Повчання гераклеопольського царя...»;  
b. «Повчання Ахтоя, сина Дауфа, своєму синові Піопі»;  
c. закони царя Хаммурапі;  
d. «Проречення Іпусера». 

14.В якій Східній стародавній країні було найбільш розвинуте містобудування:  
a. Вавілоні;  
b. Єгипті;  
c. Шумеро-Акадському царстві;  
d. Асірійскій державі. 

15.Хто є автором літопису “Повість временних літ”?  
a. чернець Нестор;  
b. чернець Іоанн;  
c. чернець Даниїл;  
d. князь В. Мономах. 

15. Головний торговий шлях у Київській Русі:  
a. Бурштиновий;  
b. Із варяг у греки;  
c. Соляний;  
d. Залізний. 

16. До форм феодальної ренти належать усі, крім:  
a. грошової;  
b. відробіткової;  
c. натуральної;  
d. майнової.   

17. Хто з перших мореплавців відкрив Америку?  
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a. Христофор Колумб, 1492 р.;  
b. Васко да Гама, 1497–1498 рр.;  
c. Магеллан, 1519–1521 рр.  
d. Амеріго Веспуччі 1499-1503. 

18.Помістя феодалів у Англії: 
a. фолькленд;  
b. бокленд;  
c. манори;  
d. одаль. 

19.Боротьба середньовічних міст за місцеве самоврядування має назву:  
a. комутація ренти;  
b. комунальна революція;  
c. ганзейська спілка;  
d. первісне накопичення капіталу. 

20.Феодальний маєток у Англії мав назву: 
a. сеньйорія;  
b. марка;  
c. домен;  
d. манор. 

21. Термін “інвестиції” походить від англійського терміну  
a. Investigation 
b. Innovation 
c. Investment 
d. Income 

22. Вкладення будь-яких видів майнових та інтелектуальних цінностей, що мають на 
меті отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називаються ?: 

a. Інвестиції  
b. Інновації  
c. Капітальні вкладення 
d. Банківські депозити 

23. Вкладення реальних активів у відтворення основних виробничих фондів 
підприємства, це –: 

a. Амортизація 
b. Капітальні вкладення 
c. Інновації  
d. Інтелектуальні інвестиції 

24. Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації 
інвестицій, це –?  

a. Інвестиційний проект 
b. Інвестиційний процес 
c. Інноваційний процес 
d. Інвестиційна діяльність 

25. Комплекс дій від моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної 
стадії інвестиційного проекту називається: 

a. Інвестиційний цикл 
b. Інвестиційний кругообіг 
c. Інвестиційний проект 
d. Інвестиційний процес 

26. Ряд інвестиційних циклів, які повторюються називаються  
a. Інвестиційний проект 
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b. Інвестиційний процес 
c. Інвестиційний цикл 
d. Інвестиційна діяльність 

27. Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку та інші 
види діяльності є: 

a. Результатами інвестиційної діяльності 
b. Суб’єктами інвестиційної діяльності 
c. Об’єктами інвестиційної діяльності 
d. Стимулами для інвестиційної діяльності 

28. Прибуток починає отримуватись одразу ж після завершення інвестування в 
повному об'ємі при  формі часового перебігу? 

a. Паралельній  
b. Комбінованій 
c. Інтервальній  
d. Послідовній 

29.Прибуток починає отримуватись ще до завершення інвестування в повному об'ємі 
при  формі часового перебігу? 

a. Паралельній 
b. Комбінованій 
c. Інтервальній 
d. Послідовній 

30. Прибуток починає отримуватись через певний час після завершення інвестування 
в повному об'ємі при формі часового перебігу? 

a. Паралельній 
b. Комбінованій 
c. Інтервальній 
d. Послідовній 

31. Які обставини можуть створювати загрозу власного ін¬тересу професійного 
бухгалтера-практика? 

a. надмірна залежність від гонорарів, які сплачує клієнт; 
b. виявлення значної помилки під час повторної оцінки професійного бухгалтера-

практика; 
c. складання висновку щодо роботи фінансової системи; 
d. надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на 

32. Принцип професійної поведінки покладає на професійного бухгалтера: 
a. обов'язок бути чесним; 
b. обов'язок дотримуватися законів і нормативних актів; 
c. проводити аудит в усіх суттєвих аспектах; 
d. підтримувати навички, знання на необхідному рівні. 

33. Що з переліченого нижче не є об'єктом аудиту: 
a. юридичні особи;  
b. фізичні особи;  
c. держава; 
d. економічні процеси (виробництво, збут продукції і т.д.). 

34.Що з переліченого нижче не відносять до видів аудиту: 
a. незалежний і залежний; 
b. зовнішній та внутрішній; 
c. обов’язковий та добровільний;  
d. операційний. 
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35. Висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку та контролю, 
фінансів і аналізу, економіки та права, який має повноваження здійснювати 
аудиторську діяльність на договірній основі з подальшим наданням офіційних 
висновків – це: 

a. бухгалтер;  
b. економіст;  
c. ревізор; 
d. аудитор. 

36.Які елементи повинні бути обов’язково присутні в господарському обліку? 
a. Первинний облік, аналітичний облік, синтетичний облік? 
b. Документація, облікова реєстрація, складання балансу. 
c. Спостереження, вимірювання, реєстрація. 
d. Оцінка, калькуляція, подвійний запис. 

37. На які види поділяється господарський облік? 
a. Спостереження, вимірювання, реєстрація 
b. Рахунки, подвійний запис, баланс 
c. Аналітичний, статистичний, балансовий 
d. Меморіальний, журнальний, табличний 

38. Які види вимірників застосовуються в бухгалтерському обліку ? 
a. Натуральний, трудовий, грошовий. 
b. Оперативний, статистичний, податковий. 
c. Валютний, матеріальний, контокорентний. 
d. Податковий, управлінський, бюджетний. 

39.  Метою якого виду обліку є  складання бухгалтерської звітності для зовнішніх 
користувачів? 

a. Статистичного 
b. Оперативного 
c. Управлінського 
d. Податкового 
e. Фінансового  

40. До джерел утворення господарських засобів підприємства відносять: 
a. Власний капітал, зобов'язання, поточні фінансові інвестиції. 
b. Резервний капітал, заборгованість іноземних покупців, до¬ходи майбутніх 

періодів. 
c. Власний капітал, цільове фінансування, довгострокові та по¬точні 

зобов'язання. 
d. Гроші в касі, банку та підзвітні суми. 

50. Яке з положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії? 
a. Ефективне використання ресурсів. 
b. Необмежені виробничі можливості. 
c. Максимальне задоволення потреб. 
d. Матеріальні та духовні потреби. 
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