
Зразок завдання для контрольної роботи: 

7 семестр 

 

1.Щоб експортувати, треба виконати багато формальностей, а саме: отримати 

ліцензію на експорт,  також вимагати від торгової палати і митного 

управліннядовідку про походження для наших товарів і для цього треба звернутися 

до митного брокера. 

2. Митники виконують вибіркову перевірку щоб  переконатися, що товари, які 

знаходяться у ящиках, відповідають кількості і якості, вказаних у декларації. 

3. Закон попиту і пропозиції дозволяє визначити курс акції завдяки послідовному 

котируванню за допомогою комп’ютера, який дозволяє зв’язатися зі всіма місцями за 

кордоном. 

4. Облігації є цінними паперами, що приносять відсотки і що можна погасити. 

5. Операції можуть виконуватись відразу (готівкою), і в цьому випадку реєстрація 

цінним паперів їде вслід за угодою (рус. сделка), або угода може бути на строк , тобто 

відкладена на встановлену одразу дату – розрахунку по терміновим угодам  

(ліквідаційний період).  

6. Звичайно французи самі встановлюють базу оподаткування без допомоги 

податкового консультанта.  

7. Прибуток всіх  кампаній оподатковується на 50 %, але існують податкові знижки і 

звільнення від сплати податків . 

5. Митниця є управлінням, якому доручено стягувати мито на товари на виїзді або на 

в’їзді в країну. 

6. Робітники мають право на такі ж самі податкові, соціальні і профспілкові  пільги, 

що мають мешканці країни прийому і можуть користуватись правом на особливу 

професійну освіту і пільгами на житло. 

7. Все ж таки існує ще кілька перешкод для  вільного пересування робітників таких, 

як мова, звичаї країни та безробіття, через які робочі місця майже усюди коштують 

дуже дорого. 

8. Зріст кількості тимчасових робочих місць служить більше перешкоді зростання 

безробіття, ніж створенню дійсних робочих місць. 

9. У цій доповіді прагнуть показати, що скорочення робочого часу дійсно сприятиме 

утворенню нових робочих місць. 



10. Останнє дослідження Національного інституту статистики та   економічних 

досліджень робить явним легке пожвавлення найму після важкого третього кварталу. 

11. Учасники програми відчувають себе залученими до пошуку робочого місця у 

складі збитої групи і цей підхід не має нічого спільного з діяльністю Національної 

Агенції з Працевлаштування. 

 

 

 

1800знаків 

70 контрольних одиниць 

 

Зразок завдання для контрольної роботи: 

8 семестр 

1.Новий соціальний план, який було прийнято у вівторок, дозволить великій 

кількості робітників підприємства віком за 55 років отримати 65 % їх заробітної 

плати. 

2. Найкраща гарантія отримати першу постійну роботу і не зазнати довгострокового 

безробіття це бути дипломантомвищої комерційної школи.     

3. Промислові галузі і аграрно-харчовий сектор поряд з будівництвом і роботами в 

інтересах суспільства складають другий сектор економіки. 

4. Ліцензія на імпортування це спеціальний дозвіл на імпорт 

товарівпідпорядкований особливому законодавству. 

5. Як тільки ви здобули собі посаду, не турбуйтесь, вам надані такі ж самі права з 

приводу соціального захисту. Також, у вашому розпорядженні     на підприємстві ви 

маєте інструмент представництва і захисту такий, як комітет підприємства. 

6. Метою зібрання є розглядання усіляких юридичних, податкових і 

бухгалтерськихнаслідків нового фінансового закону. 

7. Ви можете знаходитись в країні Європейського Союзу протягом трьох місяців для 

пошуку роботи. Після  закінчення цього строку, якщо ви знайшли роботу,  вам 

надаєтьсякартка перебування, яка діє п'ять років і може бути поновлена. У випадку 

втрати роботи, ви не можете бути позбавлені цієї картки тільки з того приводу, що 

ви більш не маєте робочого місця. 

8. Загальне зібранняакціонерів передбачається на другий понеділок січня ; не 

забудьте замовити зал конференцій у готелю Новотель. 



9. Французька група Авас збирається придбати 25 % капиталу кампанії Контактс, 

однієї з найбільших канадських агенцій зв’язку з громадськістю. 

10. Підприємство повинно знати свій потенціал, своє оточення і своє положення 

відносно конкурентів. 

11. Ваш наймач є вільним складати ваш контракт, як він то розуміє. Але він повинен 

дотримуватисьположень, передбачених законом, або тих, що містить трудова угода, 

якщо вони більш сприятливі ніж закон. 

12. Страйк це тимчасове припинення роботи за вирішенням частки або всього 

трудового колективу найманих робітників з метою повідомити про свої соціально-

професійні вимоги або добитися їх позитивного вирішення. 

13. На деяких умовах безробітні, що утворюють підприємство, можуть 

користатисязвільненням від сплати податків на прибуток.  

. 
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