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1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в 

перекладі означає: 
1. Грошовий потік  

2. Скарбниця  

3. Грошовий платіж  

4. Фінансовий платіж 

 

2.  Термін «фінанси» виник у: 
1. 12–14 ст. у Греції 

2. 13–15 ст. в Італії   

3. 9–11 ст. у Франції 

4. 5–4 ст. до н.е. у Китаї 

 

3. Головним об’єктом фінансових відносин є: 
1. Кошти громадян 

2. Грошові ресурси підприємств 

3. Валовий внутрішній продукт  

4. Чистий дохід 

 

4. Що є предметом фінансів? 
1. Фінансові ресурси 

2. Фінансові відносини  

3. Гроші 

4. Капітал 

 

5. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є: 
1.Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів  

2.Існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного 

відтворення 

3. Економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби 

розширеного відтворення 

4. Товарно-грошові відносини, дія економічних законів 

 

6. Суб’єктами фінансових відносин є: 
1. Держава, суб’єкти господарювання, населення   

2. Державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання 

3. Населення, державні підприємства, державна служба охорони 

4. Державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит 

 

7. Основними функціями фінансів є: 
1. Контрольна, економічна, стимулювальна 

2. Розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна 

3. Розподільча, контрольна  

4. Фіскальна, розподільча, регулювальна 
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8. Розподільча функція фінансів охоплює: 

1. Розподіл і перерозподіл ВВП і НД  

2. Контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД 

3. Розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів 

4. Розмежування доходів між ланками бюджетної системи 

 

9. Контрольна функція фінансів охоплює: 

1. Розподіл і перерозподіл ВВП і НД  

2. Контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД  

3. Розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів 

4. Розмежування доходів між ланками бюджетної системи 

 

10. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на: 

1. Державні і місцеві 

2. Централізовані і децентралізовані 

3. Внутрішні і зовнішні 

4. Власні і позичені  

 

11. Складовими фінансового механізму є: 

1. Планування, стратегічне управління, збір інформації  

2. Фінансове регулювання і оперативне управління  

3. Прогнозування і контроль  

4. Планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансове 

забезпечення, фінансовий контроль  

 

12. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика 

поділяється на: 

1. Фінансову тактику і фінансову стратегію  

2. Фінансову стратегію і бюджетне регулювання  

3. Оперативну фінансову політику і фінансову тактику  

4. Фінансову стратегію і фіскальну політику 

 

13. Об’єктами фінансового ринку є: 

1. Фінансово-кредитні інституції 

2. Інститути інфраструктури фінансового ринку  

3. Держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства  

4. Інструменти фінансового ринку  

 

14. Складовими фінансової політики є сукупність політик: 

1. Податкової, митної, грошово-кредитної, бюджетної, інвестиційної  

2. Підприємницьких структур  

3. Населення  

4. Правильна відповідь відсутня 

 



 

4 

15. Кредитори та позичальники – це суб’єкти: 

1. Страхового ринку  

2. Ринку позичкових капіталів  

3. Ринку цінних паперів  

4. Ринку нерухомості 

 

16. Залежно від відносин суб’єкта й об’єкта контролю існують такі 

види фінансового контролю: 
1. Зовнішній і внутрішній  

2. Державний, муніципальний  

3. Обстеження, ревізія, перевірка  

4. Попередній, поточний, наступний 

 

17. У яких формах здійснюється фінансовий контроль? 
1. Документальні перевірки, ревізії, тематичні обстеження, спостереження.  

2. Попередній, поточний, наступний. 

3. Зовнішній і внутрішній. 

4. Власний, державний. 
 

18. Фінансовий ринок за періодом обертання фінансових активів 

поділяється на: 
1. Державні цільові фонди і страхування  

2. Ринок грошей і ринок капіталів  

3. Фінанси державного сектору і державний кредит 

4. Державні цільові фонди і державний кредит 
 

19. Вказати ланки фінансової системи України: 
1. Фінанси підприємств, державні фінанси, бюджет, державний кредит  

2. Міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінансова політика  

3. Фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси, міжнародні 

фінанси, фінансовий ринок, страхування  

4. Державні фінанси, фінансова політика, державний кредит 

 

20. Як визначають вартість вільноконвертованої валюти? 
1. За офіційним курсом  

2. За купівельною спроможністю 

3. За товарним наповненням 

4. За попитом та пропозицією 

 

21. Основним завданням Міністерства фінансів України є: 
1. Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування.  

2. Загальне керівництво всією фінансовою системою країни.  

3. Касове виконання бюджету  

4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного 

бюджету 
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22. За територією обертання фінансових ресурсів фінансовий ринок 

поділяють на: 
1. Універсальний і неуніверсальний  

2. Первинний і вторинний 

3. Регіональний, національний і міжнародний  

4. Організований і неорганізований 

 

23. Основним завданням Державної фіскальної служби України є: 
1. Забезпечення формування єдиної державної податкової та митної 

політики  

2. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття 

заходів щодо їх реалізації  

3. Касове виконання бюджету  

4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного 

бюджету 

 

24. До сфери фінансових відносин підприємств безпосередньо 

належать: 

1. Процес первинного розподілу вартості ВВП, внаслідок чого 

утворюються різні фонди грошових доходів  

2. Процес нарахування і сплати податків  

3. Оплата товарів і послуг  

4. Виплата заробітної плати, стипендій, пенсій 

 

25. Витрати підприємства характеризують: 

1. Загальну суму надходжень, отриманих від видів діяльності підприємства  

2. Вартісну оцінку господарської діяльності підприємства у грошовій, 

матеріальній і нематеріальній формах  

3. Суму коштів, спрямованих в основні засоби та оборотні активи 

підприємства  

4. Розмір амортизаційних відрахувань 

 

26. До принципів комерційного розрахунку належать: 

1. Самостійність, самоокупність, самофінансування, фінансова 

відповідальність, контроль та матеріальна зацікавленість  

2. Строковість, платність та повернення  

3. Плановість, підзвітність, кошторисне фінансування  

4. Самостійність, фінансова відповідальність, підзвітність 

27. Об’єктом фінансів підприємств виступають: 

1. Рух грошових потоків підприємства 

2. Економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та 

використанням грошових фондів  

3. Грошові доходи та фонди  

4. Відтворювальний процес 
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28. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

1. Тільки власний капітал  

2. Грошові засоби, що є у розпорядженні підприємства і до яких належать 

усі грошові фонди  

3. Основні засоби і оборотні активи  

4. Тільки кредити банків 

 

29. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних 

фінансів – це: 

1. Фінансова функція держави  

2. Державна політика  

3. Міжнародна фінансова політика  

4. Функція держави 

 

30. Фінансова діяльність бюджетних організацій пов’язана з: 

1. Кошторисним фінансуванням  

2. Прибутковістю 

3. Самофінансуванням 

4. Самоокупністю 

 

31. Підприємства невиробничої сфери відносяться до: 

1. Соціальної та забезпечувальної сфери населення  

2. Прибуткових підприємств  

3. Бюджетних установ  

4. Благодійних фондів 

 

32. Добровільні громадські формування створюють для: 

1. Отримання високих прибутків  

2. Задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих та інших 

спільних інтересів громадян  

3. Виробництва продуктів харчування  

4. Забезпечення власних інтересів 

 

33. Фінансові відносини суб’єктів господарювання бувають: 

1. Валютними, податковими, економічними  

2. Економічними та політичними  

3. Внутрішніми і зовнішніми  

4. Місцевими, державними 
 

34. Фінансовими результатами діяльності підприємства є: 

1. Валовий прибуток, чистий прибуток  

2. Валовий прибуток, чистий дохід, витрати  

3. Витрати, прибуток  

4. Операційні витрати, загальний прибуток, чистий прибуток 
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35. Фінанси населення складаються з: 

1. Фонду оплати праці і виплат з єдиного соціального фонду  

2. Отриманого чистого прибутку  

3. Придбаних товарів, робіт і послуг  

4. Податків і зборів 

 

36. Джерелом формування фінансів населення є: 

1. Отриманий чистий прибуток 

2. Доходи, одержані у результаті трудової, господарської та інших видів 

діяльності  

3. Бюджетні асигнування  

4. Податки 
 

37. Знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу 

(ціни) відносно іноземних валют – це: 
1. Ревальвація  

2. Валютна інтервенція  

3. Девальвація  

4. Політика валютних обмежень 

 

38. Державні позики поділяють за правом емісії (випуску) на: 

1. Регіональні, міжнародні  

2. Державні та місцеві  

3. Комерційні, міжнародні 

4. Комерційні та регіональні 

 

39. Держава, виступаючи у ролі кредитора, надає: 
1. Банківський кредит  

2. Державну позику  

3. Гарантовану позику 

4. Банківські послуги 

 

40. Державний борг залежно від розміщення розрізняють: 
1. Місцевий і державний  

2. Поточний і внутрішній  

3. Зовнішній і внутрішній  

4. Капітальний і зовнішній 

 

41. Основними причинами існування державного кредиту є: 

1. Потреба держави у нарощуванні прибутків  

2. Виплата додаткових пенсій  

3. Бюджетний дефіцит  

4. Бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави  
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42. За терміном погашення державні позики бувають: 

1. Строкові і безстрокові  

2. Фіксовані і плаваючі  

3. Короткострокові, довгострокові  

4. Витратні і дисконтні 

 

43.  За характером зобов’язань державні позики поділяються: 

1. З правом або без права дострокового погашення  

2. Довгострокові і короткострокові  

3. З фіксованим або плаваючим відсотковим доходом  

4. Боргові і ринкові 

 

44. Які валюти мають статус резервних? 

1. Вільноконвертовані валюти 

2. Долари США 

3. Швейцарські франки 

4. Грошові одиниці будь-якої країни  

 

45. Метод фінансового планування, який ґрунтується на фактичних 

показниках фінансової діяльності у попередні звітні періоди: 
1. Економіко-математичного моделювання 

2. Балансовий  

3. Розрахунково-аналітичний  

4. Нормативний 

 

46. До складу власних джерел фінансових ресурсів входять: 
1. Короткострокові банківські кредити  

2. Статутний капітал   

3. Бюджетні субсидії 

4. Страхові відшкодування 

 

47. Документ, в якому вказується розмір видатків на обслуговування 

державного боргу: 

1. Закон України «Про державний бюджет на поточний рік»  

2. Постанови Кабінету Міністрів України  

3. Фінансовий план підприємств  

4. Державна програма економічного і соціального розвитку країни 

 

48. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни? 

1. Позитивно, сприяючи піднесенню економіки  

2. Сприяє збільшенню прямих інвестицій в економіку  

3. Спричиняє збільшення видаткової частини державного бюджету, тим 

самим знижує фінансові можливості держави  

4. Забезпечує зростання ВВП 
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49. Джерелом покриття державного боргу є: 

1. Державний кредит  

2. Доходи бюджету  

3. Кошти міжнародних фінансових установ  

4. Резервні фонди уряду 
 

50. Причиною виникнення місцевих фінансів є: 

1. Поява держави і товарно-грошових відносин  

2. Поява місцевих органів влади, які виконують певні функції та завдання  

3. Потреба розширеного відтворення  

4. Необхідність збалансування місцевих бюджетів 
 

51. Складовими частинами місцевих фінансів є: 

1. Місцеві бюджети  

2. Місцеві позики  

3. Грошові кошти населення  

4. Доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону 

 

52. Кошти, які передають з державного бюджету місцевим бюджетам 

або з місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня 

безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків – це: 

1. Субвенції  

2. Дотації  

3. Бюджетна позика  

4. Місцеві фінанси 

 

53. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування залежить від: 
1. Розміру прибутку  

2. Величини мінімальної заробітної плати  

3. Суми нарахованої заробітної плати за видами виплат кожній 

застрахованій особі  

4. Правильної відповіді немає 

 

54. За цільовим призначенням державні цільові фонди поділяють на: 

1. Державні та регіональні  

2. Централізовані та децентралізовані  

3. Економічні та соціальні  

4. Державні та недержавні 

55.  Фонди фінансових ресурсів за територіальним розміщенням 

класифікують на: 

1. Міжнародні, регіональні, місцеві  

2. Інвестиційні, науково-дослідницькі, військові  

3. Державні, соціальні, економічні 

4. Постійні, тимчасові 
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56. Фонди фінансових ресурсів за економічним змістом 

класифікують на: 
1. Міжнародні, регіональні, місцеві 

2. Інвестиційні, науково-дослідницькі, військові, соціального захисту і 

розвитку  

3. Постійні, тимчасові 

4. Державні, соціальні, економічні 
 

57.  Фонди фінансових ресурсів є: 
1. Складовою частиною Фінансової системи України  

2. Складовою частиною Бюджетної системи України 

3. Складовою частиною Фіскальної служби України 

4. Складовою частиною Банківської системи України 

 

58. Громадяни, що набувають права власності на  легкові автомобілі, 

сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування до: 

1. Спеціального фонду державного бюджету  

2. Загального фонду державного бюджету  

3. Накопичувальної частини Пенсійного фонду  

4. Солідарної частини Пенсійного фонду 

 

59. Об’єктом нарахування єдиного соціального внеску роботодавців є: 

1. Прибуток  

2. Виручка  

3. Фактичні витрати на оплату праці  

4. Собівартість 
 

60. Страхувальник – це: 

1. Страхова компанія або організація 

2. Третя особа 

3. Юридична або фізична особа, яка має угоду зі страховиком  

4. Особа, якій належить страхове відшкодування 

 

61. Які функції виконує страхування? 

1. Формування і використання фінансових ресурсів 

2. Відтворювальну і стимулювальну 

3. Ризикову, попереджувальну (превентивну), заощадження коштів і 

контрольну  

4. Фіскальну і економічну 
 

62. Страховик – це: 
1. Страхова компанія або організація  

2. Третя особа 

3. Юридична або фізична особа, яка має угоду зі страховиком 

4. Особа, якій належить страхове відшкодування 
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63. Застрахований – це: 

1.  Страхова компанія або організація 

2. Юридична або фізична особа, якій належить страхове відшкодування 

при настанні страхового випадку  

3. Юридична або фізична особа, яка має угоду зі страховиком 

4. Особа, якій належить страхове відшкодування 

 

64. Хто є страховими посередниками? 
1. Фондові біржі 

2. Банки та інші фінансово-кредитні установи 

3. Страхові агенти та страхові брокери  

4. Інвестиційні фонди та компанії 

 

65. Що з нижченаведеного належить до елементів страхового ринку? 
1. Промислові та торгові підприємства 

2. Страховики, страхувальники і страхові посередники  

3. Банки та кредитні спілки 

4. Державний бюджет і позабюджетні фонди 

 

66. Страховий поліс – це: 
1. Документ, який видає страховик страхувальнику і засвідчує факт 

укладання договору страхування  

2. Детальний опис майна, що підлягає страхуванню 

3. Документ, що регламентує відносини  з приводу отримання позики 

4. Документ, що визначає розмір збитків страхувальника 

 

67. Які з нижченаведених видів робіт можуть виконувати страхові 

агенти? 

1. Вдосконалення правил страхування 

2. Пошук страхувальників і укладення договорів страхування  

3. Розрахунок страхових тарифів 

4. Пошук страховиків 

 

68. Формою соціального захисту і зміцнення матеріального добробуту 

населення є: 

1. Соціальне страхування   

2. Майнове страхування 

3. Страхування відповідальності 

4. Добровільне страхування 

 

69. Фізичні чи юридичні особи, що діють від імені і за дорученням 

страховика відповідно до наданих повноважень є: 
1. Страхувальниками 

2. Страховими організаціями  
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3. Страховими брокерами  

4. Страховими агентами  

 

70. Фізичні чи юридичні особи, що діють від імені і за доручення 

страхувальника відповідно до   наданих повноважень є: 
1. Страхувальниками 

2. Страховими організаціями  

3. Страховими брокерами  

4. Страховими агентами 

 

71. Спеціальні фонди, які утворюють зі страхових внесків і 

витрачають, в першу чергу, для здійснення страхових виплат 

страхувальникам, називаються: 
1. Власними коштами страхової компанії  

2. Резервним капіталом страхової компанії 

3. Статутним капіталом страхової компанії 

4. Страховими резервами  

 

72. Принципи побудови фінансової системи: 

1. Єдність усіх ланок фінансової системи і їх функціональне призначення  

2. Єдність і централізм 

3. Комерційний розрахунок і функціональне призначення  

4. Централізм і функціональне призначення 

 

73. Ринок цінних паперів включає: 
1. Ринок грошей та ринок капіталів 

2.  Первинний та вторинний ринки цінних паперів  

3. Біржовий та «вуличний» ринки 

4. Обліковий, міжбанківський та валютний ринки 

 

74. Основою національної валютної системи є: 

1. Установлена законом грошова одиниця держави  

2. Валютний курс 

3. Конвертованість валют  

4. Базисна валюта 

 

75. В Україні функції валютного ринку виконує: 

1. Міжбанківська валютна біржа  

2. Міністерство фінансів України 

3. Фінансовий ринок 

4. Національний банк 

76. Валютні ринки поділяються на: 
1. Національні, регіональні, світові  

2. Регіональні, територіальні 
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3. Адміністративні, фондові 

4. Економічні, політичні 
 

77. Плаваючий  валютний курс – це: 
1. Ринковий курс, що складається під впливом попиту і пропозиції  

2. Обмінний готівковий курс 

3. Курс, що використовується під час здійснення міжнародних розрахунків 

4. Офіційно зареєстрований курс 

 

78. Фінансовими  посередниками на кредитному ринку виступають: 
1. Страхові компанії 

2. Державні підприємства 

3. Комерційні банки  

4. Інвестиційні фонди і компанії 

 

79. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних 

паперів, є: 
1. Міністерство фінансів України 

2. Національний банк України 

3. Фонд державного майна 

4. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку   

 

80. Фондова біржа виконує такі функції: 

1. Посередницьку, індикативну, регулятивну  

2. Розподільчу, контролюючу 

3. Самофінансування, самоокупності 

4. Державну, соціальну, індикативну 

 

81. Ринок капіталів включає: 

1. Фондовий та валютний ринок 

2. Ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів  

3. Обліковий, міжбанківський, валютний ринок  

4. Ринок цінних паперів та довгострокових банківських кредитів  

 

82. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на: 

1. Ринок грошей та ринок капіталів  

2. Фінансово-кредитні інститути  

3. Обліковий та міжбанківський ринок  

4. Ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок 

83. За ознакою належності прав власника цінні папери розрізняють: 
1. Іменні і на пред’явника  

2. Приватизаційні 

3. Строкові і безстрокові 

4. Бездокументарні й документарні 
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84.  Ринок цінних паперів є складовою частиною: 

1.Фінансового ринку  

2. Кредитного ринку 

3. Ринку засобів виробництва 

4. Ринку товарів і послуг 
 

85. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

1. Короткострокові і довгострокові 

2. Інвестиційні і ринкові  

3. Основні, допоміжні, похідні 

4. Строкові і безстрокові 

 

86. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в 
цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це: 

1. Фінансові посередники  

2. Емітенти  

3. Індивідуальні інвестори 

4. Портфельні інвестори 

 

87. Управління фінансами включає дві основні складові: 

1. Фінансове забезпечення і фінансове регулювання  

2. Органи управління та форми і методи управлінської діяльності 

3. Нормативне і правове забезпечення  

4. Фінансовий і кредитний механізми 

 

88. До складу власних джерел фінансових ресурсів входять: 

1. Статутний капітал  

2. Короткострокові банківські кредити 

3. Бюджетні субсидії 

4. Страхові відшкодування 
 

89. Види кошторисів: 
1. Поточний, капітальний, зведений, загальний 

2. Індивідуальний, зведений, на централізовані заходи, загальний  

3. На централізовані заходи, особовий, загальний, поквартальний 

4. Постатейний та поквартальний 

 

90.  Прийняття Закону «Про Державний бюджет України»: 
1. Не пізніше 1 грудня  

2. Не пізніше 1 листопада 

3. Не пізніше 1 жовтня 

4. Не пізніше 31 грудня 
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91. Законодавчо встановлена величина податку на одиницю 

оподаткування: 
1. Податкова пільга 

2. Податковий період 

3. Податковий кредит 

4. Ставка податку  

92. Найбільш повне визначення терміну «фінанси»: 

1. Процес безперервного переміщення грошей між суб‘єктами 

господарювання 

2. Економічні відносини, що пов’язані зі сплатою податків та інших 

платежів підприємствами до бюджету 
3. Економічно-грошові відносини, в результаті яких утворюються, 

розподіляються і використовуються гроші  
4. Економічні відносини, що пов’язані зі створенням грошових фондів 

 

93. Фінансові ресурси визначаються як: 

1. Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових 

доходів суб’єктів господарювання 

2. Товарно-матеріальні цінності, які використовує підприємство у процесі 

господарської діяльності 

3. Основні засоби  і оборотні активи суб’єкта господарювання 

4. Грошові надходження і доходи, що формуються в процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП і НД  
 

94. Суть розподільчої функції фінансів підприємств полягає у: 

1. Розподілі та перерозподілі вартості національного доходу між різними 

суб’єктами господарювання та напрямами цільового використання  

2. Перетворенні вартості ВВП і НД в конкретні види доходів 

3. Розподілі ВВП і НД в результаті кримінальних порушень 

4. Формуванні централізованих фондів 

 

95. Суть контрольної функції фінансів підприємств полягає у контролі 

за: 

1. Формуванням і ефективним використанням як бюджетних коштів, так і 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання  

2. Доходами юридичних осіб 

3. Формуванням централізованих фондів грошових коштів 

4. Ефективністю використання банківського кредиту 
.           

96. Фінансова політика – це: 

1. Сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для 

забезпечення її економічного та соціального розвитку  

2. Абсолютна величина з приводу розподілу фінансових ресурсів  

3. Залежність держави від економічних відносин з іншими державами 

4. Сукупність форм і методів управління фінансами 
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97. Централізовані фінансові ресурси використовуються на: 

1. Фінансування потреб розширеного відтворення 

2. Фінансування державних органів влади та управління 

3. Фінансування суспільних функцій і завдань  

4. Фінансування загальнодержавних заходів у сфері економічної й 

політичної діяльності  

 

98. До децентралізованих фінансових ресурсів належать: 
1. Кошти Пенсійного фонду, кошти статутного капіталу, кошти фондів, 

утворених за рахунок прибутку 

2. Прибуток, кошти статутного капіталу, кошти фондів, утворених за 

рахунок прибутку, стійкі пасиви   

3. Кошти фонду оплати праці, резервний фонд КМУ, прибуток 

4. Кошти фондів, утворених за рахунок прибутку, кошти цільових 

державних фондів, резервний фонд КМУ 

 

99. Відмінності між фінансами і кредитом полягають у наступному: 

1.Фінанси носять нееквівалентний і поворотний характер, а кредит – 

еквівалентний та безповоротний 

2. Фінанси носять еквівалентний і безповоротний характер, а кредит – 

еквівалентний та поворотний  

3. Фінанси носять нееквівалентний і безповоротний характер, а кредит – 

нееквівалентний і поворотний 

4. Фінанси носять еквівалентний і поворотний характер, а кредит – 

нееквівалентний і безповоротний 

 

100. Основним завданням Державної казначейської служби України є: 

1. Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування  

2. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття 

заходів щодо їх реалізації  

3. Забезпечення повного і своєчасного виконання Державного бюджету 

України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах обсягів 

фінансових ресурсів у Державному бюджеті  

4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного 

бюджету 

 

101. Джерелом кредитних ресурсів комерційних банків виступає: 

1. Власний капітал, міжбанківські кредити, тимчасово вільні фінансові 

ресурси держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств  

2. Доходи від цінних паперів, маржа, бюджетні асигнування 

3. Податки, депозити, міжбанківські кредити 

4. Тимчасово вільні кошти підприємств і домогосподарств, емісійний 

дохід, відсотки на депозити 

 



 

17 

102. Фінансові резерви – це: 

1. Група фінансових фондів держави чи суб’єктів господарювання, які 

тимчасово не беруть участі в обороті коштів власника, однак продовжують рух 

у загальному грошовому обігу, зберігаючи потенційну можливість повернення 

в оборот свого власника за настання певних умов  

2. Фонди грошових коштів, що формуються суб’єктами господарювання, 

державою, домогосподарствами і використовуються на фінансування 

розширеного відтворення  

3. Процес розподілу ВВП і національного доходу у вигляді формування 

фінансових фондів  

4. Процес формування та використання централізованих фінансових 

фондів 

 

103. Фінансова стратегія держави – це: 
1. Довготривалий курс, що розрахований на перспективу, і передбачає 

вирішення  великомасштабних завдань, визначених економічним і соціальним 

розвитком   

2. Напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів 

3. Система принципів і методів розробки та реалізації управлінських 

рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів 

4. Процес визначення оптимальної структури капіталу 

 

104. Фінансова тактика держави – це: 

1. Довготривалий курс, що розрахований на перспективу, і передбачає 

вирішення  великомасштабних завдань, визначених економічним і соціальним 

розвитком  

2. Напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів 

3. Система принципів і методів розробки та реалізації управлінських 

рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів 

4. Процес, спрямований на вирішення завдань конкретного етапу розвитку 

суспільства  

 

105. Головною метою фінансової політики є: 

1. Оптимальний розподіл  ВВП  між галузями економіки, соціальними 

групами населення, територіями  

2. Оптимальний розподіл прибутку підприємств  

3. Розподіл по галузях грошових надходжень  

4. Надходження максимальної кількості податків і платежів до бюджетів 

 

106. Фінансовий контроль – це: 
1. Перевірка надходження та використання фінансових ресурсів держави 

2. Вжиття заходів щодо стягнення податків та обов’язкових платежів  до 

бюджетів  
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3. Діяльність за визначенням обсягів та джерел формування і напрямів 

використання фінансових ресурсів держави  

4. Діяльність, спрямована на перевірку правильності вартісного розподілу 

та перерозподілу ВВП і НД через відповідні фонди грошових коштів та їх 

використання відповідно до цільового призначення  

 

107. Фінансова політика характеризується як: 

1. Державна політика у сфері розподільчих і нерозподільчих відносин  

2. Частина економічної політики держави, яку спрямовано на досягнення 

максимального соціально-економічного рівня розвитку суспільства 

3. Сукупність заходів держави щодо забезпечення відповідними 

фінансовими ресурсами її економічного та соціального розвитку  

4. Сукупність фінансових заходів, які здійснює держава через фінансову 

систему 

108. Фінансовий механізм – це: 

1. Господарський розрахунок, який ґрунтується на принципі самоокупності 

2. Сукупність форм і методів створення та використання фондів 

фінансових ресурсів для забезпечення різноманітних потреб держави, суб’єктів 

господарювання та населення  

3. Порядок надання і погашення кредитів, контроль за ефективним їх 

використанням  

4. Сукупність організаційно-технічних заходів, використовуваних на 

підприємстві для створення виробничого потенціалу 

 

109. До фінансових важелів і стимулів належать: 

1. Процес формування і використання фінансових ресурсів на мікро- і 

макрорівнях економіки  

2. Нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності  

3. Форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які 

одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, 

використовуваних у фінансових відносинах  

4. Система керівництва фінансами 

 

110. Фінансове планування – це: 
1. Діяльність за визначенням обсягів та джерел формування, напрямів 

використання цільових централізованих і децентралізованих фондів 

фінансових ресурсів суспільства 

2. Фінансовий план формування і використання фінансових ресурсів.  

3. Фінансові ресурси та методи їх формування  

4. Процес управління формуванням і використання фондів фінансових 

ресурсів на рівні держави 

111. Фінансові санкції – це: 
1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або 

громадянина  
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2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування 

диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування 

прискореної амортизації 

3. Посилення матеріальної відповідальності суб’єктів господарювання у 

виконанні взятих зобов’язань  

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів 

 

112. Фінансова система – це: 
1. Контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави  

2. Сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозв’язок між ними  

3. Грошово-кредитний механізм 

4. Сукупність грошових фондів державних органів та державних 

підприємств 

113. Внутрішній державний борг – це: 
1. Сума заборгованості держави  кредиторам в певній країні  

2. Заборгованість кредиторам за межами країни  

3. Сума заборгованості, що підлягає погашенню у поточному році  

4. Сума державних кредитів від міжнародних фінансових організацій 

 

114. Зовнішній державний борг – це: 
1. Загальна сума заборгованості всім кредиторам держави  

2. Сума відсотків, що мають бути сплачені за позики  

3. Сума заборгованості держави кредиторам за межами країни  

4. Заборгованість кредиторам держави в певній країні 

 

115. Державні фінанси – це: 
1. Доходи підприємств, що формуються в результаті їх господарської 

діяльності  

2. Центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на 

економічний і соціальний розвиток країни  

3. Відносини, що включають загальнодержавні фінанси, фінанси 

підприємств, населення 

4. Кошти державних органів та державних підприємств 

 

116. За внутрішньою будовою фінансова система – це: 

1. Сукупність фінансових органів та інституцій 

2. Сукупність відносно відокремлених та взаємопов’язаних фінансових 

відносин, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин  

3. Конкретні види фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні 

підприємств  

4. Система замкнутих перерозподільних відносин 

117. За організаційною структурою фінансова система – це: 
1. Сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими 

потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами у країні 
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2. Сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів 

господарювання  

3. Сукупність фінансово-кредитних установ  

4. Апарат управління фінансовою діяльністю підприємства 

 

118. Інфляція – це:  
1. Знецінення грошей, яке супроводжується зростанням цін на товари і 

послуги  

2. Зниження курсу національної грошової одиниці щодо валют інших країн 

3.  Втрата певної маси грошей в  результаті фінансової  кризи 

4. Знецінення валюти в результаті девальвації і дефіциту державного 

бюджету 

 

119. Державні фінанси характеризуються як: 
1. Сукупність процесів розподілу та перерозподілу вартості ВВП, що 

виникають під час формування і використання централізованих фондів, 

грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання 

державою покладених на неї функцій  

2. Система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених 

для забезпечення властивих їй функцій  

3. Система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та 

відтворення у рамках конкретного суб’єкта господарювання  

4. Грошові фонди, що формуються з доходів громадян 

 

120. Фінансові показники – це: 

1. Показники платоспроможності підприємства  

2. Абсолютні величини, які характеризують створення і використання 

фінансових ресурсів у економіці держави  

3. Показники індикативного плану або окремих програм  

4. Централізований фонд фінансових ресурсів держави, який 

використовується для виконання покладених на неї функцій 

 

121. Зміст фінансів підприємства складають такі грошові відносини: 

1. З приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств і населення 

для фінансування державних видатків  

2. З приводу розподілу ВВП і створення грошових фондів для держави 

3. Які виражають формування, розподіл і використання грошових доходів і 

фондів суб’єктів господарювання у відтворювальному процесі  

4. Між суб’єктами господарювання і банківською системою 

 

122. Фінансова діяльність підприємства – це: 

1. Визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і 

напрямами їх цільового використання  
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2. Використання різних прийомів і методів для фінансового забезпечення 

функціонування підприємства  

3. Управління фінансовими відносинами через фінансові важелі  

4. Методи аналізу господарської діяльності підприємства 

 

123. Суть самофінансування можна охарактеризувати як: 
1. Принцип господарювання, за якого господарська самостійність тісно 

пов’язана із самостійністю у формуванні і використанні власних фінансових 

ресурсів  

2. Форму фінансового забезпечення, яка передбачає використання кредитів 

та інших позикових коштів  

3. Форму фінансового забезпечення, яке проводиться винятково за рахунок 

коштів державного бюджету  

4. Інструмент перерозподілу тимчасово вільних коштів суб’єктів 

господарювання і заощаджень населення 

 

124. Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у: 

1.Тимчасовому використанні позичених ресурсів на принципах 

поворотності, строковості, платності і забезпеченості  

2. Формуванні та використанні власних фінансових ресурсів  

3. Колективному фінансуванні суб’єкта господарювання  

4. Винятковому використанні коштів державного бюджету для 

фінансування підприємств 

 

125. Заощадженнями населення є: 

1. Кошти, які тимчасово не використовує населення  

2. Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання 

і призначається для задоволення потреб у майбутньому  

3. Грошові фонди  

4. Фінансові ресурси населення 

 

126. Державний кредит – це: 

1. Позика, яка надається від імені держави фізичним особам  

2. Грошові відносини, що виникають між державою в особі органів влади й 

управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами − з іншого, за 

яких держава є позичальником, кредитором і гарантом   

3. Грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з 

приводу сплати податків  

4. Заборгованість державних підприємств перед постачальниками 
 

127. Державний кредит функціонує у формах: 

1. Державних і місцевих позик, державного позикового фонду  

2. Державних позик, страхування, ощадної справи  
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3. Державних позик, казначейських позик, гарантованих позик, 

запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду   

4. Місцевих позик 

 

128. Державний кредит містить такі елементи: 

1. Державні позики, кошти населення в ощадних банках, грошово-речові 

лотереї  

2. Валюту певної країни та вільноконвертовану валюту  

3. Державні резерви  

4. Резерви НБУ та комерційних банків 

129. Міжнародний кредит – це: 

1. Валютні резерви НБУ  

2. Відносини між державами з приводу передання валютних цінностей чи 

товарних кредитних ресурсів на умовах їх повернення та платності  

3. Вільноконвертовані валюти за їх використання при розрахункових 

операціях  

4. Дотації, гранти та донорські внески міжнародних фінансових інституцій 

 

130. Основними джерелами погашення державних позик є: 

1. Доходи від інвестування позичених коштів у високоефективні проекти, 

емісії грошей, економія коштів від зменшення видатків, додаткові надходження 

від податків  

2. Тільки емісія грошей  

3. Нові позики, які надають державним підприємствам  

4. Зменшення надходжень податкових платежів 

 

131. Внутрішні державні позики – це: 

1. Розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і фізичних 

осіб  

2. Надходження від урядів інших держав  

3. Надходження від міжнародних фінансових організацій  

4. Емісія цінних паперів комерційними банками 

  

132. Зовнішні державні позики – це: 
1. Розміщення грошово-речових лотерей серед населення  

2. Надходження коштів від розміщення цінних паперів серед фізичних і 

юридичних осіб інших держав, а також від міжнародних фінансових 

організацій  

3.Гранти міжнародних фінансових організацій 

4. Прямі фінансові інвестиції 

 

133. Субвенція – це: 
1. Грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з 

поточного бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня 
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2. Грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з бюджету 

розвитку на засадах дольової участі в фінансуванні витрат, які передбачаються 

3. Грошові кошти підприємств, які постійно знаходяться в їхньому обігу й 

строк користування якими не встановлений 

4. Грошові кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня бюджету 

нижчого рівня і не мають цільового призначення 

 

134. Державний борг – це: 
1. Фінансові ресурси держави  

2. Сума заборгованості держави перед внутрішніми і зовнішніми 

кредиторами  

3. Резервні бюджетні фонди  

4. Розмір державного дефіциту 

 

135. Що означає обслуговування державного боргу? 

1. Розробка кредитного механізму для державних позик  

2. Техніко-економічні обґрунтування доцільності випуску державних 

цінних паперів  

3. Комплекс заходів держави щодо погашення позик, виплати відсотків за 

ними, уточнення та зміни умов погашення позик  

4. Визначення умов додаткової емісії грошей 

 

136. Яку мету переслідує управління державним боргом? 

1. Забезпечення зростання надходжень до бюджету  

2. Розробку державної кредитної політики  

3. Забезпечення платоспроможності держави щодо погашення боргів  

4. Розробку щодо недопущення дефіциту бюджету 

 

137. Що таке фінансовий контроль? 

1. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 

2. Процес дослідження фінансового стану підприємства 

3. Особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх 

економічних суб’єктів, дотриманням фінансово-господарського законодавства, 

доцільністю витрат  

4. Процес управління грошовим обігом, формуванням і використанням 

фінансових ресурсів підприємства 

 

138. Вказати правильне визначення поняття «податкова система»: 
1. Сукупність податків, що визначається державою 

2. Сукупність податків і зборів, що визначається державою 

3. Сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів  

4. Економічні відносини, що виникають між державою та юридичними і 

фізичними особами з приводу відчуження новоствореної вартості 
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139. Податки  −  це обов'язкові платежі: 

1. Юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів 

2. Фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна 

3. Юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості 

майна, розміру доходу або обсягу споживання  

4. Населення до місцевих бюджетів 

 

140. Державний бюджет –  це: 
 1. Система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі 

формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових 

коштів держави  

 2. Грошові відносини, що виникають між державою та юридичними 

особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів 

3. Система формування, розподілу і використання грошових та інших 

фінансових ресурсів 

4. Форма вторинного перерозподілу ВВП 

 

141. Бюджетний процес охоплює стадії: 
  1. Складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження, виконання 

бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження  

2. Складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, 

виконання бюджету 

3. Складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження 

бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету 

4. Складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, 

складання бюджетного розпису про виконання бюджету 

 

142. Бюджетні трансферти − це: 

 1. Невідплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним 

особам  

2. Безповоротне виділення коштів з бюджету вищого рівня до бюджету 

нижчого рівня 

 3. Цільова субсидія з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на 

умовах пайової участі даних бюджетів у фінансуванні встановлених видатків 

4. Відокремлена частина бюджетних коштів 

 

143. Профіцит бюджету − це: 
1. Перевищення дохідної частини над видатковою частиною бюджету  

2. Перевищення видатків над надходженнями до бюджету 

3. Рівність доходів і видатків бюджету 

4. Збільшення бюджетних виплат 

144. Капітальні видатки − це: 
1. Фінансування інвестицій та інноваційної  діяльності держави  
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2. Фінансування поточних потреб держави 

3. Фінансування державних підприємств 

4. Покриття витрат за рахунок зовнішнього фінансування 

 

145. Визначення терміну «місцеві фінанси» за економічною сутністю 

передбачає: 
1. Сукупність місцевих бюджетів, які складаються, затверджуються і 

виконуються відповідними місцевими органами влади 

2. Обов’язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних 

місцевих бюджетів  

3. Кошти, які утворюються в складі місцевих бюджетів для покриття 

тимчасових касових розривів під час їх виконання  

4. Систему формування,  розподілу і використання фінансових ресурсів 

для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і 

завдань як власних, так і делегованих  

 

146.  Документ, у якому сформульовано основні положення про місцеві 

фінанси: 
1. Європейська хартія про місцеве самоврядування  

2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування  

3. Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД 

4. Європейська хартія міст 

 

147. До доходів місцевих бюджетів належать: 
1. Державні цільові фонди, позички МВФ, неподаткові надходження, 

закріплені доходи  

2. Власні доходи, закріплені доходи, відрахування від регульованих 

доходів, міжбюджетні трансферти  

3. Позики МВФ, податкові надходження, неподаткові надходження, 

доходи від операцій з капіталом  

4. Дотації, субсидії, неподаткові надходження, державні цільові фонди, 

доходи від зовнішньоекономічної діяльності 

 

148. Місцеві бюджети – це: 
1. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної  системи  

2. Сукупність бюджетів, які складають, затверджують і виконують 

відповідні місцеві органи влади і самоврядування  

3. Обов’язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних 

місцевих бюджетів  

4. Сукупність усіх бюджетів, які формуються в даній країні згідно з її 

бюджетним устроєм 

149. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується: 
1. Закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначати 

напрями використання коштів  
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2. Наявність єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів  

3. Визначенням місцевими органами влади порядку здійснення видатків і 

визначенням джерел фінансування державного бюджету України  

4. Розподілом доходів на закріплені і регульовані та визначення джерел 

фінансування відповідних місцевих бюджетів 

 

150. За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюється 

виплата: 
1. Допомог з тимчасової непрацездатності, пенсій за інвалідністю  

2. Пенсій, стипендій, інших соціальних виплат  

3. Допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності і пологах,  

допомоги на поховання  

4. Виплата заробітної плати та матеріального заохочення 

 

151. Єдиний соціальний внесок не нараховують на: 

1. Суми, що вносяться до Фонду оплати праці  

2. Суми, що вносяться до оподатковуваного податком на доходи з 

фізичних осіб сукупного оподатковуваного доходу  

3. Суми, що не вносяться до оподатковуваного податком на доходи з 

фізичних осіб сукупного оподатковуваного доходу  

4. Суми, на які зменшується податок на доходи з фізичних осіб 

 

152. Пенсійний фонд вирішує такі основні завдання: 

1. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою недержавних пенсій 

2. Розширення відтворення коштів Пенсійного фонду України на основі 

принципів самофінансування  

3. Кредитування коштів підприємств, організацій, установ 

4. Контроль за своєчасним і повним надходженням виданих кредитів 

 

153. За рахунок коштів Пенсійного фонду фінансуються такі заходи: 
1. Надання кредитів на придбання основних засобів підприємствам, 

організаціям, установам 

2. Виплата пенсій при досягненні людиною пенсійного віку  

3. Виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

4. Фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням зайнятості населення 

 

154. Джерелом формування солідарної частини Пенсійного фонду 

виступає: 
1. Частина Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що нарахована роботодавцем на  заробітну плату  працівників, що 

працюють на умовах трудового договору  

2. Утримання податку на доходи фізичних осіб  

3.Платежі за безготівкову купівлю валюти, придбання легкових 

автомобілів, нерухомого майна, ювелірних виробів  
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4. Надходження від платежів за регресними вимогами 

155. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування 

на випадок безробіття: 

1. Виплата допомоги з безробіття, на перекваліфікацію, працевлаштування, 

інформаційні та консультаційні послуги з працевлаштування  

2. Виплата трудових пенсій  

3. Витрати на інформаційно-консультаційні послуги  

4. Виплата заробітної плати 

 

156.  Страховий інтерес − це:  
 1. Усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя 

громадян  

2. Міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у 

страхових відносинах 

3. Вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування 

внаслідок настання страхового випадку 

4. Страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика за умови 

виплати страхового відшкодування страхувальникам 

 

157. Що з наведеного далі розкриває суть ризикової функції 

страхування? 

1. Створення системи страхових резервів та вжиття запобіжних заходів, 

спрямованих на зменшення страхового ризику 

2. Передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за 

наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором 

страхування або чинним законодавством  

3. Зменшення наслідків страхових подій 

4. Перерозподіл коштів між страхувальниками та страховиками 

 

158. Які причини виникнення та існування страхування? 
1. Захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського 

суспільства від несприятливих подій (ризиків)  

2. Створення сезонних запасів у харчовій промисловості 

3. Збільшення обсягів виробництва 

4. Вжиття запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового 

ризику 

 

159. Що з наведеного далі складає зміст категорій страхового захисту? 
1.  Спосіб локалізації небезпечних об’єктів 

2. Економічні відносини щодо попередження, усунення, локалізації та 

відшкодування збитків внаслідок несприятливих подій  

3. Механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами 

4. Збільшення товарних запасів у зв’язку з впливом чинника сезонності 
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160. Категорію «страхового захисту» характеризують такі ознаки: 

1. Випадковий характер настання страхової події 

2. Можливість визначення страхової події за часом і в просторі 

3. Вираження збитку в грошовій і натуральній формах і необхідність 

запобігання та відшкодування збитків  

4. Закономірний характер настання страхової події 

 

161. Страховий ринок – це: 
1. Інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами 

господарювання 

2. Сфера обігу цінних паперів 

3. Складова ринку фінансових послуг, де об’єктом купівлі-продажу 

виступає специфічний товар – страхова послуга  

4. Механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси 

 

162. Діяльність страхових брокерів може бути визначена як: 
1. Професійна діяльність осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємництва, 

пов’язана із посередництвом у сфері страхування 

2. Діяльність, яка обслуговує «життєвий цикл» страхового поліса на різних 

його стадіях 

3. Професійна діяльність осіб, уповноважених діяти від свого імені на 

підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як 

страхувальник  

4. Фінансова діяльність у сфері страхування 

 

163. Міжнародні фінанси – це: 
1. Сукупність перерозподільчих відносин, що виникають у зв’язку з 

формуванням і використанням на світовому рівні фондів фінансових ресурсів  

2. Розрахунки між підприємствами, які здійснюються на міжнародному 

рівні 

3. Міжбанківські операції на світовому ринку 

4. Валютні операції, які проводять для конверсії і отримання зиску 

 

164. Фінансові ринки виконують такі функції: 
1.Трансформація вільних накопичених коштів у позиковий капітал  

2. Об’єднання (консолідація) дрібних розрізнених грошових заощаджень 

3. Фінансування держави, населення та інших суб’єктів економіки 

4. Акумуляція капіталу 

 

165.  Цінні папери – це: 
1. Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини 

позики та між особою, яка їх випустила, а також між їх власником  

2. Документи, що засвідчують передачу прав на володіння нерухомим 

майном. 
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3. Облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів. 

4. Розрахункові документи, які використовують для здійснення платежів 

між юридичними особами. 

 

166. Вексель – це: 

1. Безстрокова позика юридичним особам з боку держави 

2. Безумовне зобов’язання виплатити певній особі визначену суму грошей 

у певний термін у певному місці  

3. Новий фінансовий інструмент, введений вперше в період приватизації 

4. Свідоцтво, що підтверджує право особи на володіння акціями компанії 

 

167. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки: 
1. Грошей і цінних паперів  

2. Державних і корпоративних фінансових ресурсів 

3. Коротко- і довгострокових ресурсів 

4. Універсальний і спеціалізований 

 

168. Фондова біржа – це: 
1. Організований ринок цінних паперів, що функціонує на основі 

централізації пропозицій про купівлю-продаж цінних паперів  

2. Сфера фінансової системи України  

3. Фінансові ресурси на міжнародному ринку  

4. Юридична особа, що займається страхуванням 

 

169. Фінансовий ринок  − це: 

1. Специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності 

в економіці реальних власників 

2.  Ринок, який складається з ринку цінних паперів та позичкових капіталів 

3.  Сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово 

вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та 

ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції  

4. Ринок, що акумулює тимчасово вільні кошти фізичних і юридичних осіб 

 

170. Міжнародна валютно-фінансова система − це: 
 1. Система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух 

товарів та факторів виробництва 

2. Міжнародний рух факторів виробництва і товарів, сукупність 

інструментів 

3. Закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових 

відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух 

товарів та факторів виробництва  

4. Ринок, що акумулює тимчасово вільні кошти фізичних і юридичних осіб 
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171. Валюта  – це: 

1. Грошові одиниці іноземних держав. 

2. Ціна національної валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни. 

3. Грошова одиниця як власна, так іноземна, а також кредитні й платіжні 

документи, вартість яких виражена в іноземній валюті, які використовують у 

міжнародних розрахунках  

4. Встановлення курсів іноземної грошової  одиниці 
 

172. Яка валюта називається конвертованою? 

1. Валюта, яка має постійний офіційний курс 

2. Валюта, яка має здатність вільно обмінюватись на будь-яку іншу валюту 

3. Валюта, яка діє на території групи країн 

4. Грошова одиниця, яку можна обміняти на іноземну валюту при виїзді за 

кордон 

 

173.  Що таке «валютне регулювання»? 
1. Виняткове право держави на операції з іноземною валютою 

2.Державна регламентація порядку зовнішніх розрахунків і операцій з 

валютою  

3. Втручання держави в операції на валютному ринку 

4. Регламентація купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому 

ринку 

 

174. Що таке «валютний курс»? 
1. Ціна грошової одиниці однієї країни, що виражається в грошових 

одиницях  іншої країни   

2. Встановлення офіційного курсу іноземної грошової  одиниці 

3. Можливість вільного обміну валюти на гроші іншої країни 

4. Рівновелике співвідношення двох грошових одиниць 

 

175.  Що називається «валютним ринком»? 

1. Національні і міжнародні банки, а також біржі, через які здійснюється 

купівля, продаж і обмін іноземної валюти 

2. Узгоджена, координована валютна політика і система зовнішніх 

розрахунків  

3. Сукупність держав, що склалися на базі валютних блоків 

4. Міжбанківський ринок з купівлі-продажу валюти 

176. За допомогою цільових державних фондів можливо: 
1. Впливати на процес виробництва через фінансування, субсидування і 

кредитування підприємств 

2. Отримувати доходи від приватних підприємств 

3. Забезпечувати природоохоронні заходи, фінансуючи їх за рахунок 

спеціально визначених джерел і штрафів за забруднення довкілля  

4. Отримувати доходи за рахунок кредитів і позик 
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177. Рефінансування державного боргу: 

1. Полягає в тому, що на певних умовах відстрочується виплата частки 

боргу 

2.  Погашення основної заборгованості й процентів за рахунок коштів, 

отриманих від розміщення нових позик  

3. Сума заборгованості за всіма борговими зобов’язаннями держави 

4. Утворюється внаслідок мобілізації державою ресурсів на внутрішніх і 

міжнародних ринках капіталу 

178. Реструктуризація заборгованості: 

1. Погашення основної заборгованості й процентів за рахунок коштів, 

отриманих від розміщення нових позик  

2. Сума заборгованості за всіма борговими зобов’язаннями держави 

3. Полягає в тому, що на певних умовах відстрочується виплата частки 

боргу  

4. Утворюється внаслідок мобілізації державою ресурсів на внутрішніх і 

міжнародних ринках капіталу 

179. Об'єктами місцевих фінансів є: 

1. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування, правовий 

статус яких закріплено в Конституції України; держава в особі її органів  

2. Громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальні форми 

власності, позабюджетні фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, 

фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі 

3. Фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються і 

використовуються місцевими органами влади для виконання покладених на них 

функцій і завдань  

4. Правильної відповіді немає 

180. Франшиза – це: 

1. Сума, на яку застрахований об'єкт страхування, або розмір максимальної 

відповідальності страховика за договором у разі настання страхового випадку 

2. Частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 

страхування  

3.  Виплата страховиком застрахованому (або одержувачеві) повної чи 

часткової суми збитків 

4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести 

страховику згідно з договором страхування 

 

181.  Казначейське зобов’язання – це: 

1.  Вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на 

добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками 

грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.  

2. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке 

засвідчує право власника на одержання, після закінчення встановленого 

терміну, депозиту і відсотків по ньому 
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3. Цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і 

підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка 

4. Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в 

акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його 

власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду 

 

182. Величина складних відсотків, які необхідно сплатити під час 

отримання 100 тис. грн на 2 роки за річної ставки 50% становить: 

1. 125 тис. грн  

2.  50 тис. грн 

3. 225 тис. грн  

4. 521 тис. грн 

 

183. Страхова сума за договором складає 17000 грн. Дійсна вартість 

майна –20000 грн. Визначити суму страхового відшкодування, якщо відомо, 

що збитки від настання страхового випадку складають 7000 грн. 

1. 8441, 17 грн  

2. 3532,50 грн  

3. 2250 грн 

4. 5950 грн  

184. Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному році сума 

фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій 

звітності складає -186,8 тис. грн., різниці, які виникають відповідно до 

ПКУ -  15,5  тис. грн., прибуток звільнений від оподаткування – 26,3 тис. 

грн. 

1. 26,1 тис.грн  

2. 15 тис.грн  

3. 12,5 тис.грн 

  4. 20 тис.грн 

185.  ПАТ «Добриня» застрахувало майно на суму 50000 грн. Ставка 

страхового тарифу – 2%. Визначити суму страхового  платежу: 
1. 650 грн  

2. 822 грн  

3. 1000 грн  

4. 8220 грн 

 

186. 1 лютого поточного року агрофірма «Іскра» передала в оренду на 

вирощування 20 голів телят вартістю 1000 грн за голову. З орендатором 

укладено договір про страхування на повну вартість тварин. Внаслідок 
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пожежі 20 лютого загинуло 8 телят. Визначити суму понесеного збитку і 

страхового відшкодування: 

1. 8220 грн  

2. 7630 грн  

3. 8000 грн  

4. 6520 грн 

187. Розрахувати розмір страхового відшкодування  при  ліміті 

відповідальності страховика 80 %, якщо загальна сума заборгованості  з 

неповернення кредиту та несплати процентів за користування ним 

становить 750 000 грн: 

1. 111,06 тис.грн  

2. 763,45тис.грн  

3. 600,00 тис.грн  

4. 652,30 тис.грн 

188. У січні підприємство виготовило та реалізувало продукції на суму  

50000 грн (без ПДВ). У тому ж місяці воно оплатило вартість сировини і 

матеріалів на суму  24000 грн (в т.ч. ПДВ). Визначити суму ПДВ, яка 

підлягає сплаті до бюджету: 

1. 4800 грн 

2. 10060 грн 

3. 6000 грн  

4. 5000 грн 

 

189.  ПАТ «Вітамін» застрахувало майно на суму 55000 грн Після 

настання страхового випадку страхова компанія визначила розмір збитку 

в частині – 10%. Визначити страхове відшкодування, що підлягає виплаті: 

1. 1485,00 грн  

2. 6576,00 грн  

3. 5500,00 грн  

4. 3850,00 грн 

190. Визначити поточне значення суми в 8000 грн, яку сплатять через три 

роки за використання складної облікової ставки 23% річних: 

1. 1485,00 грн  

2. 3652,26 грн  

3. 3225,18 грн 

4. 3850,05 грн 

191. Кредитне товариство «Капітал» нараховує щоквартально відсотки 

за депозитом, розміром 100 тис. грн за квартальною ставкою 5%, причому 

виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії 

депозитної угоди. Розрахувати вартість депозиту під час його закриття через 

2 роки: 
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1. 148 тис.грн  

2. 135 тис.грн  

3. 225 тис.грн 

4. 50 тис.грн 

 

192. Вексель на суму 30 тис. грн із строком платежу 1 травня 

поточного року взятий до обліку комерційним банком 1 лютого поточного 

року, облікова ставка банку 60% річних. Необхідно визначити суму 

дисконту за векселем: 
1. 5400 грн 

2. 4500 грн  

3. 1500 грн 

4. 18000 грн 
 

193. Індекс цін у 2013 р. становив 111,6, а в 2014 р. – 116,6% (рівень цін 

базового 2013 р. прийнято за 100%). Визначити темп інфляції: 

1. 3 % 

2. 4,48 %   

3. 2,25 % 

4. 5,28 % 

194. Визначити, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо 

виходити із середніх співвідношень із доларом США: 1 долар = 0,7270 Євро; 

1 долар = 1,0549 SFR: 

1. 0,6891 SFR. 

2. 0,07 SFR. 

3. 1,25 SFR. 

4. 1,4510 SFR.  

195. Курс долара США в Токіо становив 91,2 японських ієни, а в 

Мехіко  – 12,90 песо за 1 долар США. Розрахувати курс мексиканського 

песо до японської ієни: 

1. 12,5 ієн. 

2. 7,07 ієн.  

3. 2,25 ієн. 

4. 5,28 ієн. 

196. Вказати розмір страхового відшкодування, якщо страхова сума  

100 тис. грн, умовна франшиза – 20 %, збитки страхувальника –  

15 тис.грн: 

1.  0 грн  

2. 20 тис. грн 

3. 15 тис. грн  

4. 35 тис. грн                                                              
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197. Визначити номінальну ціну  акцій, випущених АТ «Альянс», 

якщо статутний капітал складає 500 тис. грн, а кількість випущених  

акцій – 20 тис. штук: 

1. 25 грн  

2. 50 грн 

3. 2,5 грн 

4. 5 грн 
 

198. Визначити середній курс акції, якщо відомо, що номінальна ціна 

привілейованої акції – 650 грн, що дає щорічно дивіденд 25%, а рівень 

позикового відсотка дорівнює 17%: 
1. 308,75 грн  

2. 458,25 грн 

3. 955,88 грн  

4. 638,88 грн 
 

199. Визначити додаткову прибутковість цінного паперу, якщо відомо, 

що курсова ціна акції, розміщеної за номіналом 17,5 тис. грн у перший рік 

після емісії становила 15 тис.грн: 
1. 16,7 %  

2. 25 % 

3. 2,5 % 

4. 1,6% 

 

200. Акціонерне товариство “Холдінгова компанія “Київміськбуд” 

випустило одну тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. 

Мінімальний річний прибуток за емісії акцій було оголошено рівним 25% 

від їх номіналу. Визначити розмір дивідендів на одну акцію: 
1. 25 грн 

2. 5 грн 

3. 2,5 грн 

4. 4 грн 

 

201. Нові казначейські векселі, що мають номінальну вартість 45000 

грн, продано за 44500 грн. Розрахувати розмір дисконту: 
1. 500 грн  

2. – 500 грн 

3. 0,98 грн 

4. 1,02 грн 

 

202. Номінальна ціна привілейованої акції — 350 грн, що дає щорічно 

дивіденд 20 %, а рівень позикового відсотка дорівнює 18 %. Визначити 

середній курс акції: 
1. 388,88 грн  



 

36 

2. 111,11 грн 

3. 358,85 грн 

4. 38,88 грн 

 

203. Підприємство «Аверс» виготовляє та реалізує продукцію і жодних 

пільг з оподаткування не має. Для виробництва за звітний період було 

закуплено сировину на суму 180 тис. грн (в т.ч. ПДВ). Необхідно визначити 

суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету: 
1. 30000 грн  

2. 37800 грн 

3. 47250 грн  

4. 41325 грн 

 

204. Визначити суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету 

ТОВ «Меркурій», враховуючи, що підприємство є платником ПДВ та обсяг 

виручки від реалізації продукції за рік склав 700 тис. грн: 
1. 133000 грн 

2. 28000 грн 

3. 21000 грн  

4. 105000 грн 

205. Визначити суму ЄСВ у звітному періоді, якщо відомо, що 

підприємство за січень поточного року нарахувало працівникам заробітну 

плату в розмірі 60000 грн: 
1. 13,20 тис. грн  

2. 23,50 тис. грн 

3. 95,25 тис. грн 

4. 127,00 тис. грн 

206. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб у звітному 

періоді, якщо відомо, що підприємство за січень поточного року 

нарахувало працівнику підприємства Трохименко Д.А. заробітну плату у 

розмірі  3500 грн:  

1. 698,00 грн 

2. 872,50 грн 

3. 630,00 грн  

4. 428,28 грн  

207. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування 

умовна франшиза, якщо страхова сума дорівнює 110 000 грн, фактичний 

збиток – 760 грн. Договором страхування передбачено умовну франшизу  

2,0 %: 

1. Так 

2. Ні  

3. В повній мірі 

4. Частково 
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