
 Базова  дотація , це ‐ :  

1.   форма  грошової  допомоги  місцевим 
бюдж етам  із  державного ,  яка  призначена 

для конкретно в изначеної ціл і/цілей 

3.  фінансова   або інша  підтрим ка державними органам и  виробництва,  переробки , 

продажу ,  транспортування,  ек спорту,  споживання  подібного  товару, за вдя ки  якій 
суб 'єк т  господарсь ко‐правових  відносин  к раїни  експорту  од ержує  пільги 
(прибу тки)  

4.  бе зві дпла тна,   безповоротна  допомога   з  бюджету  вищого  рівня  бюджету 
нижчого ,  як а  не  має  цільового  характеру   та  надається  у  випадку  перевищення 

видатків  над доходам 

2.   трансферт , що  нада ється  з  державног о 
бюдж ету  місцевим  бюдж етам  для 

горизонтального  в ирі внювання  податко‐
спроможност і територій  5.  кошти ,   що  передаються  до  державного  бюд жету  з  місцевих  бюджетів   для 

горизонта льног о вирівнювання  податкоспроможності територій 
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 Базовим державним  соціальним стандартом є: 
1. мінімальний розмір пенсії за віком 
2. неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
3. мінімальний розмір заробітної плати 
4. мінімальний розмір пенсій по інвалідності 
5. прожитковий мінімум 
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 Безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету – це: 
1. бюджетне регулювання 
2. бюджетне фінансування 
3. бюджетне прогнозування 
4. бюджетне забезпечення 
5. бюджетне планування  
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 Бюджет держави  є складова ланка:  
1. державного кредиту 
2. місцевих фінансів 
3. міжнародних фінансів 
4. державних фінансів 
5. фінансів  
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 Бюджети місцевого самоврядування - це: 
1. бюджети Автономної Республіки Крим та бюджети місцевого самоврядування  
2. бюджет Автономної Республіки Крим,  обласні, районні бюджети 
3. районні бюджети, бюджети районів у містах 
4. районні бюджети, бюджети районів у містах, бюджети територіальних громад сіл, селищ,  міст та їх об‘єднань 
5. бюджети територіальних громад сіл, їх об‘єднань, селищ,  міст  (у тому числі районів у містах)  
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 Бюджетна  класифікац ія – це:   3 .  е лемент  контролю   за  фінансовою  діяль ні стю  орг анів  держа вної 
влади 1.   це   поділ   множини  об'єк тів   на  п ідмножини  за   їх 

схож істю  або зг ідно з пев ним и методам и  4 .  єдине  систематизоване  зг рупу вання   доходів ,  в идатків , 
кредитування ,  ф інансув ання  бюджету,   боргу   в ідповідно  до 
зак онодавства  України та міжнародних стандарт ів 

2.   система  проведення  необхідного  анал ізу  в   розрізі 
доход ів  та  вида тків  з  метою  за безпеч ення 

загаль нодержавної  і  міжнародної  порівнянності 
бюдж етних пок азників  

5 .  єдине  система тизоване  згрупування  бюджет ів,   що  складають 
бюджетну систем у України 
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 Бюджетна політика  ‐ це :  3 .   визначення  основних  напрямів  мобілізації   й  використання  бюджетних 
ре сурсів  на  поточний пері од 1 .  розроблення  науково обґрунтованої  концепції 

розвитку  бюдж ету  як  важливого  інструменту 

регулюв ання соціа льно‐економічних процесів  
4 .   практичне  в икористання  бюджету  для  досягнення  в изначених  ці лей  і 
за вдань 

2 .  здійснення  прак тичних  дій,   спрямованих  на  
досяг нення поставлених ц ілей держави 

5 .   сукупність  державних  за ходів,   спрям ованих  на   зміцнення  доходної 
ч астини  держ авного  бюджету ,  посилення  соціа льної  направленості 

в идаткі в бюджету,  ств орення ум ов макроекономіч ної  ста білі за ції 
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 Бюджетна система України складається з: 
1. державного бюджету та бюджету АРК, місцевих бюджетів 
2. державного бюджету та місцевих бюджетів 
3. державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування 
4. державного бюджету та бюджету АРК, обласних та районних бюджетів  
5. державного бюджету та бюджету АРК, обласних бюджетів 
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 Бюджетне асигнування – це: 
1. форма фінансового забезпечення за рахунок централізованого фонду держави 
2. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного 
зобов'язання та здійснення платежів  з конкретною метою у процесі виконання бюджету 
3. розміщення  замовлення, укладання договору чи послуга  протягом бюджетного періоду 
4. усі платежі з Державного та місцевих бюджетів  
5. частина фінансових ресурсів  органами державної влади протягом бюджетного періоду 
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 Бюджетне планування – це: 
1. діяльність пов'язана із складанням, розглядом,  затвердженням бюджетів , їх виконанням і контролем за їх виконанням, 
розглядом звітів про виконання бюджетів 
2. комплекс організацій-но-технічних,  методичних і методологічних заходів для визначення обсягів і джерел формування  та 
напрямів  використання бюджетних ресурсів держави з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 
суспільства 
3. система обґрунтованих заходів  щодо визначення критеріїв  розподілу коштів і використання  фінансових ресурсів 
4. регламентована нормами права діяльність , пов 'язана з виконанням бюджетів  і контролем за їх виконанням, розглядом звітів 
про виконання бюджетів , що становлять  бюджетну систему України 
5. плановий документ,  що містить помісячну розбивку та  деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків 
затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації 
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 Бюджетне фінансове  зобов‘язання – це: 
1. зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів  сплатити кошти за будь-яке  здійснене відповідно до 
бюджетного асигнування розміщення замовлення,  укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших 
аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня  оплата, яка 
передбачена законодавством 
2. кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим,  органів місцевого 
самоврядування 
3. всі відповіді вірні 
4. елемент контролю за фінансовою діяльністю органів  державної влади 
5. плановий документ,  що містить помісячну розбивку та  деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків 
затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації 
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 Бюджетний  контроль –  це:   2 .  комплекс  заходів ,  яких  вжи ває  держава  з  ме тою  
забезпеч ення соціа льно‐економічного розвитку 1.   це  порівня ння   фактичних  показникі в  ф іна нсов о‐

господарської ді яльності  з  плановими (бюджетними  3 .  комплекс  заходів,  які  здійснюю ть   орг ани  державної в лади 
й  управл іння  з  метою  успішног о  досягнення  поставлених 
цілей  у сфері фінансів 

4.   сукупні сть  заходів,   які  проводять  державні  орг ани  з  м етою 
перев ірки  законності,  доцільності  і  ефективності  у творення, 

розподілу і в икориста ння  г рошових  фондів  держа ви  і мі сцевих 
органів самоврядування 

5 .  грошові,  розподільчі  процеси з  форму вання  і  використа ння 
грошових фонд ів держа ви і м ісцевих орг анів  самоврядування  
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 Бюджетний  механізм  – це: 
1. складна структура , яка визначає послідовність і методів фінансового механізму держави 
2. складна економічна структура, яка визначає послідовність і методи дій органів влади при мобілізації бюджетних коштів  
3. правові, організаційні і методичні положення  та заходи, які визначають функціонування бюджетної системи в економіці 
держави 
4. здійснення практичних дій,  спрямованих на досягнення визначених цілей 
5. складова частина фінансового механізму держави 
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 Бюджетни й процес –  це :   3.   дія льність   органів  державного  упра вління,   пов‘язана   із  склада нням, 

розглядом , затвердженням бюджеті в 1 .  регламентована  нормами  пра ва  ді яльність  
органів  законодавчої  та  виконав чої  влади ,  
пов'я зана  і з  складанням ,  розглядом ,  
затвердженням бюджеті в, їх викона нням 

4.   регламентована  нормами  пра ва  дія льні сть,   пов‘я зана  із  виконанням 
бюджетів  і  контролем  за  їх  вик онанням ,   розглядом зві тів   про в иконання 
бюджетів,  що ск ладають бюджетну систему  України 

2 .  регламентована  нормами  пра ва  ді яльність  

органів  законодавчої  та  виконав чої  влади ,  
пов'я зана із  складанням і розглядом бюджеті в 

5.   реглам ентований  бюджетним   законодавством  процес  складання, 

розгляду,  за твердження,   виконання  бюджетів,   звітування  про  їх 
виконання , а  також контролю за дотриманням бюджетного за конодавств а 
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 Бюджетний  розпис затверджується: 
1. Кабінетом міністрів України 
2. Верховною Радою України 
3. Президентом України 
4. Державною казначейською службою України 
5. Міністром фінанс ів України 
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 Бюджетний  розпис – це: 
1. кошторис доходів та  видатків бюджетної установи 
2. кошторис, за яким організовано касове виконання бюджетів за доходами та видатками 
3. фінансовий план використання бюджетних коштів  
4. плановий документ,  що містить помісячну розбивку та  деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків 
затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації 
5. плановий документ щодо формування  та використання коштів 
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 Бюджетними повноваженнями вважаються: 
1. права й обов'язки платників податків 
2. відносини між державою та бюджетними установам 
3. взаємовідносини між  суб'єктами підприємницької діяльності 
4. права й обов'язки учасників бюджетних правовідносин 
5. взаємовідносини між  ланками бюджетної системи 
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 Бюджет як  основний фінансовий план  держави – це: 
1. розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої та представницької влади у вигляді закону 
2. фонд грошових коштів , який забезпечує виконання державою її функцій 
3. немає жодної правильної відповіді 
4. план формування і використання  централізованого фонду коштів, що відображає економічну політику держави 
5. фінансовий план використання державних коштів 
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 Видатки державного бюджету – це: 
1. економічні відносини з формування і розподілу бюджетного фонду держави 
2. економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетів 
3. кошти,  спрямовані на  здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом 
4. всі відповіді вірні 
5. економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів Фонду соціального страхування 
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 Визначення обсягу витрат на розрахункову планову одиницю, яка характеризує обсяг діяльності відповідної 
бюджетної установи є:  
1. плануванням видатків 
2. фінансуванням видатків 
3. регулюванням видатків 
4. нормуванням видатків  
5. класифікацією видатків  
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 Виконати бюджет означає:  3 .  забезпечити складання  щоденної,  періодич ної  та  річ ної  звітност і  за 

доходами від пов ідно до кодів бюджетної класиф іка ції доходів  1.   за безпечити  над ходження  доходів  до  всі х  ланок 
бюдж етної  системи  та  проф інансув ати  заходи , 
затверджені  у бюд жет і держави 

4 .  забезпечити  відкриття   ра хунків   в  управлі ння х  Державного 
казнач ейства  України  для  зара хува ння  податків   і  збор ів  до  бюджеті в 
та до д ержавних цільови х фондів 2.   за безпеч ити  своєча сне   подання   в ідповідним 

органам , що здійснюють  контроль за  нарахуванням та 
спла тою  платеж ів  до  бюджету та   державних  цільових 
фондів, остаточних даних про їх надходження 

5 .  мобіл ізувати надходж ення  пода ткі в, зборів  (обов' язкових  платежі  і 
розпод ілити  їх  за  рів нями  бюджетної  систем и  відповідно  до  чинного 
законод авства  
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 Виходячи з якого показника встановлюється в стаціонарі норми витрат на харчування і медикаменти? 
1. одиниці медичного персоналу 
2. ліжка 
3. штатної одиниці 
4. лікарського відвідування 
5. ліжко дня 
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 Виходячи з якого показника встановлюються посади лікарів для забезпечення прийому населення у поліклініці? 
1. штату молодшого медичного персоналу 
2. обсягу виконуваних робіт 
3. штатного нормативу 
4. лікарського відвідування 
5. ліжко дня 
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 В основі визначення обсягів фінансування на загальноосвітні школи лежать: 
1. середньорічна кількість учнів та кількість  класів 
2. дані тарифікаційного списку та штатного розпису 
3. кількість  педагогічних ставок 
4. кількість  класів 
5. кількість  учнів 
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 В основі визначення обсягів фінансування загальної середньої освіти лежать наступні показники: 
1. середньорічна кількість учнів та кількість  класів 
2. дані тарифікаційного списку та штатного розпису 
3. кількість  педагогічних ставок 
4. кількість  класів 
5. кількість  учнів 
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 Гарантійні платежі з виконанням боргових зобов'язань,  належать до: 
1. профіциту бюджету 
2. фінансування бюджету 
3. бюджетних призначень  
4. платежів боргу 
5. видатків  бюджету 

4
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 Державний  борг - це: 
1. сукупність боргових зобов‘язань  держави, що виникли в результаті запозичення держави на зовнішньому ринку 
2. сукупність зобов‘язань держави перед резидентами 
3. заборгованість держави всім громадянам, які тримають внутрішні державні облігації 
4. сукупність зобов‘язань держави перед не резидентами 
5. загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та  непогашених кредитів  (позик) станом на звітну 
дату,  що виникають внаслідок державного запозичення 

5
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 Державний  бюджет України  виконується за: 
1. фінансовим зобов’язанням 
2. планом асигнувань 
3. кошторисом 
4. бюджетним запитом 
5. розписом 

5
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 Державний  фінансовий контроль – це: 
1. процес формування та ефективного використання фінансових ресурсів  у всіх ланках фінансової системи 
2. комплекс заходів, які здійснюють органи державної влади й управління  з метою успішного досягнення поставлених цілей у 
сфері фінансів 
3. різновид фінансового контролю,  що здійснюється відповідними органами держави 
4. контроль за станом обліку та  звітності на підприємствах державної власності 
5. комплекс заходів,  яких вживає держава з метою забезпечення соціально-економічного розвитку 

2
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 Джерелами фінансування дефіциту Державного бюджету не можуть бути: 
1. внутрішні запозичення органів влади АРК 
2. залишки на ЄКР 
3. державні внутрішні і зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування 
4. емісійні кошти НБУ 
5. державні внутрішні і зовнішні запозичення 

4
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 Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами,  які відкриваються розпорядникам коштів місцевих 
бюджетів: 
1. рахунки для обліку операцій 
2. спеціальні реєстраційні рахунки 
3. особові рахунки 
4. аналітичні рахунки 
5. рахунки для обліку депозитних сум розпорядників коштів  бюджету 

3
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 До бюджетних повноважень Державної казначейської служби України  належать: 
1. розгляд звітів про виконання  Державного бюджету 
2. складання зведеного бюджету держави 
3. планування показників бюджетів 
4. касове обслуговування  бюджетів  за доходами та видатками 
5. затвердження Державного бюджету України 

4
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 До видатків бюджету не належить: 
1. платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та  енергоносіїв 
2. фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення 
3. правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист населення 
4. оплата праці працівників бюджетних установ 
5. погашення боргу та надання кредитів з бюджету 

5

33

 До видів фінансового контролю не належить: 
1. відкритий 
2. незалежний 
3. державний 
4. контроль власника 
5. муніципальний 

1
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 До етапів казначейського бюджетного контролю не належать:  
1. жодної правильної відповіді 
2. етап оплати рахунків 
3. етап перевірки 
4. етап взяття зобов’язань 
5. етап закріплення  повноважень 

5
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 До міжбюджетних трансфертів не належать: 
1. субвенції 
2. базові дотації 
3. реверсні дотації 
4. додаткові дотації 
5. субсидії 

5
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 До обов’язкових облікових регістрів не належать: 
1. первинні документи 
2. відомості 
3. книги 
4. журнали 
5. картки обліку 

1
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 Доходи бюджетів у відповідності до бюджетної класифікації не включають такий розділ: 
1. податкові надходження 
2. офіційні трансферти 
3. цільові фонди 
4. інвестиційні ресурси 
5. неподаткові надходження 

4
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 До числа основних державних соціальних гарантій НЕ включається: 
1. прожитковий мінімум 
2. мінімальний розмір заробітної плати;  
3. мінімальний розмір пенсії за віком;  
4. неоподатковуваний мінімум доходів громадян;  
5. розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних  
виплат. 

1
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 Єдиний казначейський рахунок – це:  
1. головний бюджетний рахунок 
2. рахунок, що об'єднує кошти Державного та місцевих бюджетів 
3. рахунок, відкритий ДКСУ в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ 
4. основний рахунок держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами 
5. рахунок, через який Казначейство здійснює платежі з Державного бюджету шляхом безготівкового перерахування коштів 

3
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 Єдиний податок зараховується до: 
1. розподіляється між бюджетами місцевого самоврядування 
2. бюджетів місцевого самоврядування  
3. розподіляється між Державним, обласними та місцевими бюджетами 
4. розподіляється між Державним та місцевими бюджетами 
5. Державного бюджету 

2
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 Житлові субсидії видаються за наявності: 
1. різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і середньомісячним сукупним доходом одного члена сім‘ї 
2. різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання і обсягом визначеного Кабінетом 
Міністрів України обов'язкового відсотка платежу 
3. різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і розміром прожиткового мінімуму 
4. різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
5. різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і середньомісячним сукупним доходом сім‘ї 

2
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 Загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету,  координацію діяльності 
учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету здійснюють: 
1. міські, селищні, сільські голови 
2. місцеві фінансові органи 
3. податкові органи 
4. Міністерство фінансів України 
5. Головні управління та управління ДКСУ 

2
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 За джерелами  даних,  що перевіряються,  фінансовий контроль поділяється на: 
1. документальний і натуральний 
2. безперервний, періодичний, епізодичний 
3. документальний і фактичний 
4. плановий і позаплановий 
5. попередній, поточний, заключний 

3
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 За обсягом показників фінансова звітність з виконання бюджетів поділяється на: 
1. зовнішню та внутрішню 
2. індивідуальну і зведену 
3. звичайну та консолідовану 
4. первинну та зведену 
5. періодичну та річну 

4
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 За організаційними  ознаками  фінансовий контроль поділяється на: 
1. попередній, поточний, заключний 
2. безперервний, періодичний, епізодичний 
3. документальний і натуральний 
4. плановий і позаплановий 
5. документальний і фактичний 

4
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 За призначенням фінансова звітність з виконання бюджетів поділяється на: 
1. періодичну та річну 
2. первинну та зведену 
3. звичайну та консолідовану 
4. зовнішню та внутрішню 
5. індивідуальну і зведену 

4
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 За своєю економічною сутністю державний  кредит це -  
1. метод мобілізації фінансових ресурсів держави 
2. джерело формування доходів бюджетів 
3. додаткові джерела формування  доходів бюджету 
4. нестача коштів у бюджеті держави 
5. специфічний елемент державних фінансів, в якому держава відіграє роль позичальника коштів (найчастіше) , кредитора або 
гаранта повернення коштів 

5
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 За терміном складання і подання фінансова звітність з виконання бюджетів поділяється на: 
1. періодичну та річну 
2. первинну та зведену 
3. індивідуальну і зведену 
4. зовнішню та внутрішню 
5. звичайну та консолідовану 

1
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 Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету,  обсяг яких: 
1. не перевищують 60% фактичного річного обсягу ВВП 
2. не перевищують 1% обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету 
3. не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень 
4. не перевищує величини основної суми державного боргу 
5. змінюється  при зростанні дефіциту бюджету 

3
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 За часом здійснення фінансовий контроль поділяється на: 
1. безперервний, періодичний, епізодичний 
2. оперативний і перспективний 
3. документальний і фактичний 
4. попередній, поточний, заключний 
5. плановий і позаплановий 

4
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 Зведений  бюджет це: 
1. немає жодної правильної відповіді 
2. сукупність показників  бюджетів , що використовуються  для  аналізу і прогнозування  економічного і соціального розвитку 
держави 
3. сукупність показників державного бюджету та  обласних,  районних бюджетів  
4. сукупність показників державного та бюджетів місцевого самоврядування 
5. сукупність державного та місцевих бюджетів 

2
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 Звітність  органів  Ка значейства   та   розпорядників   бюджетних  коштів,  я ка  використову ється  для   ухвалення 

управлін ських  рішень  щодо  виконання  бюджетів ДКСУ,  а  також  Мінфіном  України,  Кабміном  Укра їни,   Верховною  Радою 
України , податкови ми орг анами,  органами ста ти стики та д ля відкритого опу блікування – це :  

3.  оперативна  зв ітність  1 .  ста тистична  звітність  про  стан  виконання  Державного 
бюджету  4.  зага льна ф інансова звітність про  виконання бюдж ет ів 
2 . бюджетна  звітність   5.  фіна нсова  звітність про доходи та в идатки мі сцевих  бюджет ів 
 

4
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 Здійснення видатків на утримання органів державного управління здійснюється на підставі: 
1. штатного розпису 
2. планів  використання бюджетних коштів 
3. затвердженого кошторису 
4. планів  асигнувань 
5. Закону України „Про Державний бюджет України” 

3
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 Існування державного кредиту призводить до появи: 
1. казначейських зобов‘язань 
2. банківського кредиту 
3. місцевих позик 
4. інфляції 
5. державного боргу 

5
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 Кабінет Міністрів України розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний 
бюджетний: 
1. не пізніше 15 березня  року, що передує плановому 
2. до 1 червня  року, що передує плановому 
3. не пізніше 1 березня року,  що передує плановому 
4. не пізніше 1 квітня року, що передує плановому 
5. не пізніше 20 березня  року, що передує плановому 

4
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 Кабінет Міністрів України як учасник  бюджетного процесу виконує такі функції: 
1. затверджує розпис доходів і видатків державного бюджету 
2. перераховує бюджетні кошти одержувачам 
3. розробляє проект закону про Державний бюджет України 
4. приймає Закон України „Про Державний бюджет України” 
5. відкриває асигнування з державного бюджету 

3
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 Казначейська політика –  це :  2 .  спосіб використання м ожливостей  уряду  здійснювати витра ти 
Держ авног о  бюдж ету для  рег улювання рів ня д ілової ак тивност і й 

в ирішення р ізних соціальних за вдань 
1 .  свідом е  регу лювання  держ авою  процесом 
оподаткування  і  здійснення   державних  в итрат   з  метою 

впливу  на  реа ль ний  обсяг   на ціонального  виробництв а, 
зайня тість на селення, інфляцію та  ек ономічне  зростання 
3 . немає  жодної правильної в ідповіді  

4 .  політика   використа ння можливостей  уряду  справ ляти податки 
та  здійснювати  ви трати  Державного  бюд жету  для  регулюв ання 
р івня  ділової а ктивності  й виріш ення  рі зних соціа льних завдань 

5 . спосіб вик ористання можливостей уряду  справляти  податк и 
 

4
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 Класифікація соціальних нормативів за характером задоволення соціальних потреб включає:  
1. нормативи споживання,  нормативи забезпечення, нормативи доходу 
2. статистичні нормативи,  нормативи раціонального споживання , нормативи мінімального споживання 
3. економічні нормативи, статистичні нормативи 
4. нормативи споживання,  нормативи забезпечення 
5. нормативи раціонального споживання, нормативи мінімального споживання  

1
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 Користувачі фінансової звітності з виконання бюджетів поділяються на:  
1. головні та другорядні 
2. розпорядників та одержувачів 
3. внутрішні та зовнішні 
4. первинні та вторинні 
5. персональні і загальні 

3
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 1. видатками бюдж ету 

2. бюджетними  кредитами  
3. бюджетними  асигнуваннями 
4. доходами бюджету 

Кошти  що  спрямовані  на  здій снення   програм   та   зах одів   передбачених 

відповідним   бюджетом,  за  ви нятком   коштів  на   погашення  боргу,   надання 
кредитів   з бюджету,  розм іщення бюджетних  коштів  на   депозитах, придбання 
цінних  паперів ,  повернення   надміру  сплачених  до  бюджету   сум  податк ів   і 

зборів  (обов'язкових  платежі  та  інших  дох од ів  бюджету,   проведення   їх 
бюджетного відшкодування називаються:  

5. витра тами бюдж ету 1

61

 Кошторис бюджетної у станови ‐  це:  
1 .  фінансовий  план , що  в изнача є обся г, ці льове  направлення  та 
розподі л коштів установи , організації 
2 .  показник,  який  в икористову єть ся   для   розрахунк у  обсяг у 

кошті в,  що  передаються  до  держ авного  бюджету  з  місцевих 
бюджетів ,  з  метою   стимулювання  нарощування  доходів 
місцевих бюджеті в у процесі  бюджетног о  планування  

3.   основний  плановий  ф інансовий  документ  бюджетної 
установи ,  я ким  на  бюджетний  період  встановлюються 
пов новаження  щодо  отримання  надходжень  і  розпод іл 
бюдж етни х  а сигнувань  на  взя ття  бюд жетних зобов 'язань  та 
зд ійснення платежів  для  в иконання  бюджетною  установою 
своїх  функцій  та  досягнення  результат ів,   визна чених 
відповідно д о бюджетних признач ень  

4 . це  помісяч ний розподіл  бюдж етних асигнувань   5.  це покв артальний розподіл  бюджетних асигнувань 
 

3
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 Кошторисне фінансування  – це:  

1 .  форма  бюджетного  фінансува ння ,  я ка  застосовує ться  
при ф інансуванні інвестиці йних проекті в 

3.  форма   бюджетного  ф інансув ання,   як а  застосовується   при 
фінансуванні   планово‐збиткових  п ідприємств,  організац ій  і 

уста нов ,  я кі  надають  послуги  або  виробляють   необхідні   товари, 
витра ти на  виробництв о  яких перевищує  ціну продажу  2 .  фінансова  під тримка  держ авних  та  інших  підприємств,  

у я ких понад 50% м айна є  державною власністю  4.  виділення  кош тів  із бюджету  для  покриття субвенцій 

5 .  форма безповоротного , бе звідплатного  відпуск у  кош тів  на  утримання   установ,  що  перебув аю ть  на  повному ф інансуванні  з 
бюджету  на  основ і фінансових планів  –  кош торисів 
 

5
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 Методами  мобілізації державних доходів є: 
1. податкові надходження та державний кредит 
2. податкові та неподаткові надходження 
3. податки, позики та еміс ії 
4. міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід 
5. приватизація  та державний кредит 

3
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 Метою регу лювання  міжбюджетних в ідн осин є:  
1 . немає жодної правильної в ідповіді  

2 .  забе зпечення  відповідності  між  повноваженнями  на 
здійснення  видаткі в,  зак рі плених законодавч ими актами України 
за   бюджетами ,  та  бюдж етними  ресурсами ,   які  повинні 
за безпеч ува ти в иконання цих повноважень 

3 .  забезпечення  від пов ідних  бюдж ет ів  фінансовими 
ресу рсами,  необхідним и  для  виконання  функцій, 

передбач ених  Конституцією  Укра їни  та  чинним 
законода вством 

4 .  забезпечення  повноважень  на   зді йснення  видатків, 
за кріплених законодавчими  актами Ук раїни за бюджетами 

5 .  забезпечення  к онституційного  ладу  держа ви,  державної  ціл існості  та  сувереніте ту,   а  так ож ф інансу вання   видатків,  я кі  не 
можу ть фіна нсуватися  органами місцевого самоврядування 
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 Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює: 
1. акумуляцію коштів на рахунках органів стягнення 
2. моніторинг виконання  доходної частини бюджету 
3. касове обслуговування  відповідного бюджету 
4. складання звітності з виконання бюджету 
5. прогнозування та аналіз доходів  відповідного бюджету 

5
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 На кого з учасників бюджетного процесу покладено функції управління бюджетними асигнування розпорядників 
бюджетних коштів: 
1. Верховну Раду України 
2. на Рахункову Палату України 
3. на Міністерство фінансів України 
4. на Кабінет Міністрів України 
5. на Державну казначейську службу України 

5
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 На підставі яких документів Міністерство фінансів України готує проект Державного бюджету України? 
1. бюджетних запитів 
2. розрахунків видатків 
3. розпису доходів і видатків 
4. рішення  головного розпорядника коштів 
5. бюджетних інструкцій 

1
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 На основі бюджетної класифікації складається: 
1. перелік бюджетних зобов’язань 
2. кошторис доходів та  видатків 
3. перелік бюджетних асигнувань 
4. звітність про виконання бюджету 
5. перелік бюджетних призначень 

4
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 Національний банк України подає до Верховної Ради України  та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні 
показники на наступний бюджетний рік: 
1. до 20 березня  року, що передує плановому 
2. до 15 березня  року, що передує плановому 
3. до 1 травня року,  що передує плановому 
4. до 1 червня  року, що передує плановому 
5. до 1 квітня року, що передує плановому 

2
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 Облікова політика  Казначей ства –  це: 3 . сист ема підвищення оперативності , анал ітичності  та 
достовірності  даних бухгалтерського обл іку 1.  система форм та методів ведення рахунків бухга лтерського  

облік у і  складання  зов нішньо ї та внутрішньо ї звітності  4 . сист ема основних  принципів бухгалтерського обл іку,  яких 
органи  Державного к азна чейств а повинні дотримуватися під 
час ведення рахунків і скла дання зовнішньої та в нутр ішньо ї  
звітності 

2.  сукупність визначених у  межах  чинного законодав ства 
принципів, методів  і процедур , що використовуються 
Казна чейств ом для складання та пода ння  фінансової  
зв ітності  про  виконання бюдж етів  5 . це організація д іяльності  установ и, я ка застосовуєт ься із  

самого  початку здійснення ї ї  гос подарс ьких операцій  
 

2
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 Облік, що ведеться органами  ДКСУ з метою накопичення  даних про доходи,  видатки , кредитування за 
вирахуванням погашення і фінансування бюджетів,  а також відображення результатів виконання бюджетів 
називається: 
1. бухгалтерським обліком 
2. бюджетним обліком 
3. управлінським обліком 
4. немає правильної відповіді 
5. позабалансовим обліком 

2
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 Одержувач бюджетних коштів отримує бюджетні кошти і має право на їх використання на основі: 
1. витягу з річного розпису асигнувань 
2. кошторису доходів  та видатків 
3. витягу з річного розпису призначень 
4. пропозиції про виділення асигнувань 
5. плану використання бюджетних коштів 

5
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 Однією з головних характеристик становища боргової залежності країни є:  
1. співвідношення суми внутрішнього державного боргу до суми зовнішнього державного боргу 
2. співвідношення суми зовнішнього державного боргу до суми внутрішнього державного боргу 
3. співвідношення суми державного кредиту до ВВП 
4. співвідношення ВВП до суми зовнішнього державного боргу 
5. співвідношення суми зовнішнього державного боргу до ВВП 

5
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 Основними джерелами фінансування витрат на освіту є: 
1. державний та місцеві бюджети 
2. кошти,  одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
3. благодійні кошти 
4. кредити банків 
5. плата за надання додаткових освітніх послуг 

1
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 Основними елементами заробітної плати державних службовців є: 
1. всі відповіді вірні 
2. посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за вислугу років 
3. посадовий оклад, премія 
4. посадовий оклад та надбавка за  вислугу років  
5. посадовий оклад, доплата за ранг 

2
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 Перехід ДКСУ у статус учасника системи електронних платежів НБУ відбувся у: 
1. 2001 році 
2. 2005 році 
3. 1997 році 
4. 2000 році 
5. 1995 році 

1
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 Підставою для затвердження кошторисів бюджетних установ є: 
1. лімітні довідки 
2. бюджетні зобов’язання  
3. витяг з розпису державного бюджету  
4. плани використання бюджетних коштів 
5. зведені показники спеціального фонду 

3
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 Підставою для затвердження планів використання бюджетних коштів є: 
1. план асигнувань 
2. розпис державного бюджету 
3. витяг з річного розпису асигнувань 
4. мережа установ та організацій 
5. витяг з річного розпису бюджетних зобов’язань 

2
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 Платіжна система виконання бюджетів – це: 
1. немає правильної відповіді 
2. платіжна організація,  члени платіжної системи та сукупність відносин,  що виникають  між ними під час проведення переказу 
коштів 
3. система переказу коштів від держави до зовнішнього отримувача 
4. система бюджетного обліку виконання Державного та місцевих бюджетів 
5. частина національної платіжної системи, в  якій держава виступає в  ролі отримувача та відправника платежів бюджетів 

5
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 Платіжними інструментами безготівкової форми оплати  платежів за доходами до бюджету є: 
1. платіжні доручення 
2. казначейські зобов’язання 
3. платіжної вимоги-доручення 
4. чеки 
5. сертифікати 

1
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 Повноваження,  надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття 
бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою у процесі виконання бюджету – це: 
1. бюджетне планування  
2. бюджетний розпис 
3. бюджетне зобов´язання 
4. бюджетне призначення 
5. бюджетне асигнування 

5
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 Податкові надходження – це: 
1. встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки 
і збори (обов'язкові платежі)  
2. доходи від операцій з капіталом 
3. всі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу 
4. доходи,  що поповнюються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів 
5. кошти одержані від інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі 

1
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 Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів встановлюється: 
1. Державною казначейською службою України 
2. Міністерством фінансів України 
3. органами місцевого самоврядування 
4. Верховною Радою України 
5. Кабінетом Міністрів України 

5
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 Право розподіляти бюджетні кошти між нижчестоящими розпорядниками,  а також витрачати їх на централізовані 
та інші заходи,  на утримання апарату управління належить: 
1. розпорядникам бюджетних коштів другого ступеня 
2. головним розпорядникам бюджетних коштів 
3. розпорядникам бюджетних коштів усіх ступенів 
4. розпорядникам бюджетних коштів третього ступеня  
5. розпорядникам бюджетних коштів четвертого ступеня 

2
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 Принци п субсидіарності  побудови бюджетно ї системи означає: 4 . кожен  учасник  бюдж етного  процесу не несе 
відпов ідальність  за сво ї  дії  1.  бюджетні кошти використовуються тільки  на ціл і,  визначені 

бюджетними  призначеннями  
2.  кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої  
дії  або бездія льність на кожній  стадії бюджетного  процесу 
3.  повнов аження на здійснення витрат бюджету  повинні  відповідати  
обсягу надходжень до  бюджету на відповідний  бюджетний період 

5 . розподіл видів в идатк ів  між державним бюдж етом 
та місцевими  бюджетами, а також  між місцевими 
бюдж етами повинен  ґрунтуватися  на максимально  
можливому наближенні  надання гарантованих послуг 
до їх  безпосереднього споживача 

5
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 При якому значенні індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету вирівнювання не здійснюється: 
1. більше 1,1 
2. в  межах 0,0-0,5 
3. менше 0,5 
4. в  межах 0,5-0,9 
5. в  межах 0,9-1,1 

5
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 Рахунок відкритий Казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення 
розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України називається: 
1. реєстраційний рахунок 
2. єдиний казначейський рахунок 
3. банківський рахунок 
4. бюджетний рахунок 
5. аналітичний рахунок 

2
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 Реверсна дотація це: 
1. кошти,  що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання  
податкоспроможності територій 
2. форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей 
3. фінансова або інша підтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування , експорту, 
споживання подібного товару, завдяки якій суб'єкт господарсько-правових відносин країни експорту одержує пільги 
(прибутки)  
4. безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня  бюджету нижчого,  яка не має цільового характеру та 
надається у випадку перевищення видатків над доходам 
5. трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій 

1
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 Реєстри синтетичного  та  аналітич ног о обліку – це: 2. с укупність облікових  документів встановленої форми 
1 . носії спеціального формату  у вигляд і відомостей, книг ,  журналів, 
ка рток облік у тощо , що призначені  для  хронологічного,  
систематичного  чи комбінованого накопичення, групування  та 
узагальнення інформації з  первинних  документів 

4. носії даних  про агреговану і систематизов ану 
бухгалтерську інформацію  щодо фінансового стану  
банку  і  контролювати правильність в ідображення 
операцій  в  бухгалтерському облік у 

3 . сукупніс ть первинних обл ік ов их документів  у вигля ді  відомостей , 
книг ,  журнал ів, карток  обліку  

5. документи  для накопичення та відображення 
інформації з  виконання бюджетів 

 

1
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 Резервний фонд бюджету не може перевищувати:  
1. 1% обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету 
2. 5% обсягу доходів відповідного бюджету 
3. 2% обсягу видатків спеціального фонду відповідного бюджету 
4. 3% фактичного річного обсягу ВВП 
5. 60% фактичного річного обсягу ВВП 

1
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 Резервний фонд бюджету формується для: 
1. здійснення непередбачених видатків , що не  мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання 
проекту бюджету 
2. здійснення платежів з конкретною метою у процесі виконання бюджету 
3. відображення результат ів виконання бюджетів 
4. немає жодної правильної відповіді 
5. забезпечення надходження  доходів до всіх ланок бюджетної системи та фінансування витрат держави 

1
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 Рішення щодо звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України…» ухвалює: 
1. Міністерство фінансів України 
2. Кабінет Міністрів України 
3. Державна фінансова інспекція 
4. Верховна Рада України 
5. Державна казначейська служба України 

4

93

 Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами  здійснюється на основі: 
1. принципу збалансованості 
2. принципу відповідальності 
3. принципу самостійності 
4. принципу субсидіарності 
5. принципу повноти 

4

94

 Розмір тарифної ставки  працівника бюджетної сфери  визначається: 
1. множенням відповідного тарифного розряду на розмір прожиткового мінімуму 
2. множенням відповідного тарифного розряду на розмір мінімальної заробітної плати 
3. всі відповіді вірні 
4. множенням відповідного тарифного коефіцієнта на розмір прожиткового мінімуму 
5. множенням відповідного тарифного коефіцієнта на розмір мінімальної заробітної плати, що відповідає першому тарифному 
розряду 

5

95

 Розрахунок зарплати  вчителів здійснюється у: 
1. кошторисі 
2. штатному розписі 
3. лімітній довідці 
4. плані асигнувань  
5. тарифікаційному списку 

5

96

 Скільки функцій держави покладено в основу функціональної класифікації видатків : 
1. десять  
2. п‘ять 
3. три 
4. вісім 
5. дванадцять  

1

97

 Складові системи обліку в ДКСУ ґрунтуються на: 
1. принципах забезпечення управління  ДКСУ 
2. на Концепції розвитку ДКСУ 
3. єдиній теоретичній та інформаційній базі 
4. періодичності розрахунку даних 
5. єдиних формах звітності 

3

98

 Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період розробляє: 
1. Департаменти фінансів ОДА 
2. Кабінет міністрів  України 
3. Державна казначейська служба України 
4. Верховна Рада України 
5. Міністерство фінансів України 

5

99

 Річний звіт про виконання  закону про Державний бюджет України подається Кабінетом  Міністрів України 
Верховній  Раді України , Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше: 
1. 1 лютого року, наступного за звітним  
2. 1 квітня року,  наступного за звітним 
3. 15 квітня року, наступного за звітним 
4. 1 травня року, наступного за звітним 
5. 1 червня року, наступного за звітним 

2

100

 Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюється: 
1. Кабінетом Міністрів України 
2. Державним казначейством України 
3. головними розпорядниками 
4. Міністерством фінансів України 
5. Верховною Радою України 

3

101

 У відповідності до положень Бюджетного кодексу бюджетна система - це: 
1. сукупність окремих видів бюджетів,  юридично пов‘язаних між собою 
2. державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України 
3. організацію та принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв‘язок між окремими ланками 
4. сукупність  державного бюджету та місцевих бюджетів , побудована з урахуванням економічних відносин, державного і 
адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права 
5. сукупність бюджетів , що складають бюджетну систему України 

4

102

 Умови здійснення державних запозичень,  у тому числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного 
запозичення, визначає: 
1. Верховна Рада України 
2. Кабінет Міністрів України 
3. Закон про «Кредитну діяльність в  Україні» 
4. Бюджетний Кодекс України 
5. Рахункова палата України 

2

103

 Строк погашення позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів може перевищувати: 
1. 30 днів з дня  ліквідації тимчасового касового розриву  
2. 45 днів з дня  ліквідації тимчасового касового розриву  
3. 60 днів з дня  ліквідації тимчасового касового розриву  
4. 120 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву  
5. одного року з дня ліквідації тимчасового касового розриву  

3

104
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 Учасниками бюджетного процесу є: 
1. одержувачі бюджетних коштів  
2. органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями 
3. суб'єкти підприємницької діяльності 
4. підприємства 
5. розпорядники бюджетних коштів 

2

105

 У якому документі розраховується фонд оплати праці у державних службовців? 
1. у штатному розписі 
2. у кошторисі 
3. у плані асигнувань 
4. у лімітній довідці 
5. у тарифікаційному списку 

1

106

 У якому класі Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів відображаються операції за доходами: 
1. у першому 
2. у шостому 
3. у п'ятому 
4. у дев’ятому 
5. у сьомому 

2

107

 Фонд зарплати адміністративного, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу вищого навчального 
закладу визначається: 
1. у лімітній довідці 
2. у штатному розписі 
3. у плані асигнувань 
4. за розписом доходів і видатків  
5. на підставі тарифікаційного списку 

2

108

 Хто з учасників бюджетного процесу складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні 
періоди? 
1. Державне казначейство України 
2. Кабінет Міністрів України 
3. Міністерство економіки України 
4. Міністерство фінансів України 
5. Верховна Рада України 

4

109

 Яка категорія видатків не належать до поточних: 
1. придбання продуктів харчування  
2. капітальний ремонт 
3. стипендії 
4. заробітна плата 
5. придбання медикаментів 

2

110

 За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на: 
1. поточні і капітальні 
2. поточні і розвитку 
3. внутрішні та зовнішні 
4. капітальні та нерозподілені 
5. видатки на товари і послуги, виплата відсотків , субсидії і поточні трансфертні, створення державних запасів і резервів , 
придбання землі і нематеріальних активів 

1

111

 Яким нормативним документом затверджується бюджетна класифікація? 
1. Наказом Державної казначейської служби України 
2. Наказом Міністерства фінансів України 
3. Законом України 
4. Постановою Кабінету Міністрів  України 
5. Розпорядженням Кабінету Міністрів  України 

2

112

 Які видатки не відносять до управлінської функції держави? 
1. утримання державного управління 
2. утримання соціальної сфери 
3. утримання правоохоронних органів 
4. утримання фінансових і митних органів 
5. утримання судової влади і прокуратури 

2

113

 Які документи є підставою для бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів в органах Казначейства 
України: 
1. меморіальні ордери 
2. первинні документи 
3. картка аналітичного обліку видатків  
4. реєстри синтетичного обліку 
5. реєстри аналітичного обліку 

2

114

 Які є види кошторисів в залежності від рівня узагальнення інформації про видатки: 
1. комбіновані та загальні 
2. зведені та спеціальні 
3. узагальнені та індивідуальні 
4. загальні та спеціальні 
5. індивідуальні та зведені 

5

115

 Які є види норм для планування видатків за економічним змістом? 
1. бюджетні,  індивідуальні, факультативні 
2. комбіновані, фінансові, матеріальні 
3. матеріальні, індивідуальні,  комбіновані 
4. матеріальні, факультативні,  обов‘язкові 
5. матеріальні, фінансові, бюджетні 

5

116

 Які підгрупи доходів не входять до складу податкових надходжень: 
1. збори на спеціальне використання природних ресурсів 
2. благодійні внески, гранти та дарунки 
3. рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 
4. податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 
5. надходження від продажу державних запасів товарів 

2

117
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 Які показники покладено в основу складання кошторису видатків поліклінік? 
1. кількість  ліжок 
2. рівень захворюваності в місті 
3. кількість  лікарських відвідувань та число лікарських посад 
4. всі відповіді вірні 
5. рівень захворюваності в районі 

3

118

 Які показники характеризують стан бюджету як  фінансового плану? 
1. профіцит, баланс, надлишок, дефіцит 
2. бюджетний дефіцит, баланс бюджету, профіцит, надлишок 
3. бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок 
4. рівновага доходів і видатків 
5. рівновага доходів і видатків, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит 

5

119

 Як розрізняють бюджетний дефіцит відповідно до форм його прояву? 
1. негативний,  позитивний 
2. вимушений свідомий 
3. активний, пасивний 
4. відкритий, прихований 
5. неекономічний, економічний 

4

120

 До об’єктів фінансів підприємств віднесемо: 
1. грошові відносини 
2. підприємства 
3. банки 
4. аудиторські фірми 
5. кредитні спілки 

1

121

 До суб’єктів фінансів підприємств віднесемо: 
1. грошові відносини 
2. підприємства 
3. виробничі відносини 
4. розрахунки за кредитами 
5. виплата дивідендів 

2

122

 1.  комерційний  розрахунок  
2.  плановість 
3.  самофінансув ання 
4.  фінансовий  аналіз  

Основним методом господарюванн я підприємств,  яки й 
базується на сп іввимірюванн і витрат з  результатам и 
діяльності , і який передбачає відшкодування  витрат 
власн ими доходами, а також забезпечення  рентабельності  
виробництва є:  5.  маржинальний  дохід  
 

1

123

 Функція фінансів під якою розуміють здійснення ними своєї діяльності під час розподілу суспільного продукту, 
національного доходу, національного багатства: 
1. розподільча 
2. облікова 
3. контрольна  
4. стимулююча  
5. мотивуюча 

1

124

 Частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані 
на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва,  створення резервів, це: 
1. фінанси підприємств 
2. фінансові ресурси 
3. фінансовий капітал 
4. активи підприємства 
5. запозичений капітал 

2

125

 До фінансових ресурсів, що формуються під час створення підприємства віднесемо: 
1. кредити банків 
2. нерозподілений прибуток 
3. дивідендні виплати 
4. внески до статутного фонду 
5. благодійна допомога 

4

126

 До фінансових ресурсів, що формуються за рахунок  власних та прирівняних до них коштів віднесемо: 
1. кредити банків 
2. нерозподілений прибуток 
3. кредиторська заборгованість 
4. внески до статутного фонду 
5. внески до резервного фонду 

2

127

 До фінансових ресурсів, що мобілізуються на фінансовому ринку віднесемо:  
1. кредити банків 
2. нерозподілений прибуток 
3. дивідендні виплати 
4. внески до статутного фонду 
5. внески до резервного фонду 

1

128

 До фінансових ресурсів, що надходять у порядку розподілу грошових коштів віднесемо: 
1. страхові відшкодування 
2. нерозподілений прибуток 
3. дивідендні виплати 
4. внески до статутного фонду 
5. кредити банків 

1

129

 1.  фонд оборотних  засобів та засобів обігу 
2.  амортизаційний  фонд 
3.  резервний  фонд  
4.  статутний  фонд  

В иділен і підприємством  або залуч ені  ним на засадах  визначе них  
чинним законодавством фінансові ресур си у вигляд і грошових  
кошт ів або  матеріальних  цінностей, нематеріальних  активів , цінних  
паперів , які  закріплені  за підприємством на засадах  вл асност і або  
повного господарс ьк ого відання , це: 5.  фонд в лас них  основних засоб ів  
 

4

130
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 Грошові кошти підприємства – це.. . 
1. амортизаційні відрахування і прибуток 
2. кошти,  що перебувають на всіх рахунках і в  касі підприємства  
3. фонд оплати праці 
4. резервний і страховий фонд 
5. немає правильної відповіді 

2

131

 До сфери функціонування фінансових відносин  підприємств не відносять відносини: 
1. між підприємством та банками 
2. між підприємством та його працівниками 
3. між працівниками на підприємстві 
4. між підприємством та його засновниками 
5. між працівниками та позабюджетними фондами 

3

132

 Фонд,  з якого робляться виплати за важких економічних умов підприємства – покриття збитку,  виплата дивідендів і 
ін.: 
1. статутний фонд 
2. вилучений капітал 
3. резервний фонд 
4. фонд власних оборотних засобів  
5. фонд власних основних засобів 

3

133

 Розрахунки за продукцію, що відпускається, здійснюються через: 
1. касу підприємства 
2. готівкові розрахунки 
3. банк 
4. страхову організацію 
5. позавиробничі фонди 

3

134

 Дебіторська заборгованість виникає при: 
1. затримці виплати підприємства за отриману сировину чи матеріали 
2. затримці виплати відсотків за кредит 
3. затримці оплати за товари даному підприємству клієнтами 
4. затримці виплат податків підприємством 
5. затримці відрахувань до Пенсійного фонду 

3

135

 Резервний фонд створюється за допомогою щорічних відрахувань до резервного фонду з: 
1. чистого прибутку  
2. статутного фонду  
3. виручки  
4. валового прибутку  
5. чистої виручки 

1

136

 Кредиторська заборгованість виникає при: 
1. затримці виплати підприємства за отриману сировину чи матеріали 
2. затримці виплати відсотків за кредит 
3. затримці оплати за товари даному підприємству клієнтами 
4. затримці виплат податків підприємством 
5. затримці відрахувань до Пенсійного фонду 

1

137

 Підприємствам , яким виділяються  кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів, відкриваються: 
1. бюджетні рахунки 
2. поточні рахунки 
3. депозитні рахунки 
4. не має вірної відповіді 
5. кредитні рахунки 

1

138

 Діяльність підприємства,  пов'язана з виробництвом  та реалізацією продукції, товарів, послуг це: 
1. операційна 
2. інвестиційна 
3. фінансова 
4. маркетингова 
5. всі правильні відповіді 

1

139

 Податки, що встановлюються  на товари і послуги  і оплачуються покупцем в їх цінах або тарифах, а до бюджету 
сплачуються продавцями товарів і послуг,  це: 
1. непрямі податки 
2. прямі податки 
3. опосередковані податки 
4. місцеві збори 
5. місцеві податки 

1

140

 До непрямих податків належать: 
1. податок на прибуток підприємств 
2. екологічний податок 
3. єдиний податок 
4. податок на майно 
5. податок на додану вартість 

5

141

 До прямих податків належить: 
1. акцизний податок 
2. мито 
3. податок на додану вартість 
4. податок на прибуток підприємств 
5. немає правильної відповіді 

4

142

 Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період визначається як:  
1. сума між податковими зобов’язаннями платника податку та податковим кредитом 
2. добуток між податковими зобов’язаннями платника податку та податковим кредитом 
3. різниця між податковими зобов’язаннями платника податку та податковим кредитом 
4. діленням податкового зобов’язання  платника податку на податковий кредит 
5. різниця між податковим кредитом та податковими зобов’язаннями платника податку 

3

143
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 До підакцизних товарів належить: 
1. алкогольні напої 
2. хліб 
3. мінеральні води 
4. дитяче харчування 
5. косметика 

1

144

 Податок,  який вводиться замість декількох видів діючих прямих і непрямих податків розрахований у 
встановленому розмірі від відповідних доходів його платників, це: 
1. єдиний соціальний внесок 
2. єдиний податок 
3. екологічний податок 
4. податок на прибуток підприємств 
5. податок на додану вартість 

2

145

 Платниками непрямих податків є: 
1. покупці (споживачі)  
2. виробники 
3. оптові посередники 
4. роздрібні посередники 
5. засновники 

1

146

 Основним джерелом  відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції,  утворення доходів і 
формування фінансових ресурсів є:  
1. банківські кредити 
2. кредиторська заборгованість 
3. сплачені податкові зобов’язання 
4. інвестиційний дохід  
5. чистий дохід від реалізації продукції 

5

147

 Ставкою оподаткування в 20%, 7% і 0% є: 
1. єдиний податок 
2. податок на додану вартість 
3. акцизний податок 
4. податок на прибуток 
5. екологічний податок 

2

148

 Сума коштів або вартість інших активів,  яку підприємство очікує одержати від реалізації необоротних активів після 
закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації) , за вирахуванням витрат,  пов’язаних із продажем – це: 
1. відновлювальна вартість 
2. залишкова вартість 
3. справедлива вартість 
4. первісна вартість 
5. ліквідаційна вартість 

5

149

 До складу необоротних активів входять: 
1. основні засоби 
2. запаси 
3. поточні біологічні активи 
4. грошові кошти 
5. витрати майбутніх періодів  

1

150

 Ринкова вартість основних засобів, визначена під час експертної оцінки, яку здійснюють професійні оцінники або 
фахівці підприємства – це: 
1. первісна вартість 
2. залишкова вартість 
3. справедлива вартість 
4. ліквідаційна вартість 
5. відновлювальна вартість 

3

151

 До складу оборотних активів входить: 
1. основні засоби  
2. нематеріальні активи  
3. довгострокові фінансові інвестиції  
4. довгострокова дебіторська  заборгованість 
5. запаси 

5

152

 До виробничих оборотних фондів відносяться: 
1. готова продукція  на складі  
2. кошти на поточному рахунку в банку  
3. напівфабрикати 
4. кошти в касі 
5. кошти у розрахунках 

3

153

 Ефективність використання  оборотних коштів за визначений період характеризує показник: 
1. коефіцієнт обертання оборотних активів 
2. коефіцієнт завантаження оборотних активів 
3. рентабельність оборотних коштів  
4. коефіцієнт збереження оборотних активів 
5. коефіцієнт віддачі оборотних активів 

3

154

 До зовнішніх факторів, що впливають на фінансовий результат підприємства належать: 
1. тарифи, відсотки,  податкові ставки 
2. підвищення продуктивності обладнання і його якість 
3. система менеджменту 
4. чисельність  персоналу,  фонд робочого часу 
5. трудові і фінансові ресурси 

1

155

 За видами витрати класифікуються на: 
1. витрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції 
2. прямі та непрямі 
3. умовно-змінні та умовно-постійні 
4. поточні та одноразові 
5. виробничі та невиробничі 

1

156
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 За ступенем впливу обсягу виробництва витрати класифікуються на: 
1. витрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції 
2. прямі та непрямі 
3. умовно-змінні та умовно-постійні 
4. поточні та одноразові 
5. виробничі та невиробничі 

3

157

 Вкажіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства,  яке належить до фондів власних засобів? 
1. кредиторська заборгованість 
2. комерційний кредит 
3. факторинг 
4. собівартість продукції 
5. статутний фонд 

5

158

 Який показник визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків 
(ПДВ  і акцизного податку)  : 
1. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
2. валовий прибуток (збиток)  
3. фінансовий результат від операційної діяльності 
4. прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 
5. чистий прибуток (збиток)  

1

159

 Який показник визначається як різниця між чистим доходом  від реалізації продукції та собівартістю реалізованої 
продукції: 
1. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
2. валовий прибуток (збиток)  
3. фінансовий результат від операційної діяльності 
4. прибуток від звичайної діяльності до оподаткування  
5. чистий прибуток (збиток)  

2

160

 1 . чистий  дохід (виручка)  від реалізації  продукції 
2 . валовий  прибуток (збиток)  
3 . фінансовий результат в ід  опера ційної діяльності  
4 . прибуток від звичайної діяльності до оподаткування   

Який  показник  визначається  як алг ебраїчна  сума валового 
прибутку  (збитку ) ,  іншого операційного  доходу (доходу  від 
операційної  оренди, від операційни х курсових  різн иць, 
відшкодування  раніше списаних активів , від  реалізації  оборотни х 
активів  (крім фін анс ових інвестицій)  тощо) , адміністративни х 
витрат, витрат на збут та  інших  операцій них  ви трат: 

5 . чистий  прибуток (збиток )  
 

3

161

 Сума грошей,  що надійшла на рахунок підприємства, чи в касу за реалізовану продукцію це: 
1. виручка від реалізації 
2. фінансовий результат 
3. валовий дохід 
4. прибуток 
5. немає правильної відповіді 

1

162

 Рентабельність усієї реалізованої продукції розраховується як: 
1. сума прибутку, отриманого від продажу вс ієї продукції, та її собівартості 
2. різниця прибутку, отриманого від продажу всієї продукції,  та її собівартості 
3. відношення  прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, до її собівартості 
4. добуток прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, до її собівартості 
5. відношення  собівартості до прибутку, отриманого від продажу всієї продукції 

3

163

 Економічні відносини між кредитором та позичальником  з приводу надання коштів банком підприємству на умовах 
строковості, платності,  повернення, матеріального забезпечення,  цільової спрямованості, називається:  
1. лізинговий кредит 
2. комерційний кредит 
3. державний кредит 
4. банківський кредит 
5. небанківський кредит 

4

164

 Економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами називаються: 
1. лізинговий кредит 
2. комерційний кредит 
3. державний кредит 
4. банківський кредит 
5. небанківський кредит 

2

165

 Економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання називаються: 
1. лізинговий кредит 
2. комерційний кредит 
3. державний кредит 
4. банківський кредит 
5. небанківський кредит 

3

166

 Відносини між суб'єктами господарювання,  які виникають у разі орендування майна (майновий кредит) , 
називаються: 
1. лізинговий кредит 
2. комерційний кредит 
3. державний кредит 
4. банківський кредит 
5. небанківський кредит 

1

167

 До об'єктів лізингу належать:  
1. машини та обладнання 
2. запаси 
3. готова продукція  
4. незавершене виробництво 
5. дебіторська заборгованість 

1

168

 1.  оборотні  засоби 
2.  основні  засоби 
3.  права інтелектуально ї  власності  
4.  предмети  праці 

Матеріальні  активи , очікуваний строк корисн ого ви користання  (експ луатаці ї) 
котрих становить  понад  один рік,  які  підпри ємство  утримує з метою використан ня  їх 
у процесі виробни цтва чи постачання товарів , надання  послуг, здавання в  орен ду 
іншим особам, для  зд ійс нення адміністративних  і соціально-культурни х функцій  (або 
використан ня  в  процесі  операційного цик лу,  якщо  він триваліший  за один рік) ,  це:  5.  запаси  
 

2

169
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 Сума коштів,  що надається підприємством попередньо постачальникам , як забезпечення майбутніх поставок 
сировини , матеріалів, товарів – це : 
1. дебіторська заборгованість за товари,  роботи,  послуги 
2. дебіторська заборгованість за виданими авансами 
3. дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 
4. дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 
5. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

2

170

 Житлові будинки та інші об'єкти  соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в 
господарській діяльності, але перебувають на балансі підприємства відносяться до: 
1. виробничих основних фондів 
2. невиробничих основних фондів 
3. фондів обігу 
4. оборотних фондів 
5. нематеріальних активів 

2

171

 Показник, який  характеризує рівень середньорічної вартості основних виробничих фондів на одиницю вартості 
виробленої валової продукції: 
1. коефіцієнт оновлення 
2. коефіцієнт вибуття   
3. фондовіддача 
4. фондомісткість 
5. фондоозброєність 

4

172

 Показник, який відображає частку знову введених основних фондів у звітному році у загальній їх вартості на кінець 
звітного року:  
1. коефіцієнт оновлення 
2. коефіцієнт вибуття  
3. фондовіддача 
4. фондомісткість 
5. фондоозброєність 

1

173

 Показник, який відображає обсяг валової (товарної)  продукції у вартісному виразі на одиницю (гривню) 
середньорічної вартості основних виробничих фондів, які беруть участь у виробництві необхідного обсягу продукції: 
1. коефіцієнт оновлення  
2. коефіцієнт вибуття   
3. фондовіддача 
4. фондомісткість 
5. фондоозброєність 

3

174

 Показник, що в ідображає частку вибулих у звітному році фондів у загальній їх вартості на початок  цього ж року: 
1. коефіцієнт оновлення 
2. коефіцієнт вибуття  
3. фондовіддача 
4. фондомісткість 
5. фондоозброєність 

2

175

 Метод нарахування амортизації, за яким річну суму амортизації обчислюють діленням вартості, яка амортизується, 
на очікуваний період корисного використання об’єкта основних засобів: 
1. прямолінійний метод 
2. метод зменшення залишкової вартості 
3. кумулятивний метод 
4. виробничий метод 
5. метод прискореного зменшення залишкової вартості 

1

176

 За яким методом нарахування амортизації річну (місячну) суму амортизації розраховують як добуток фактичного 
річного (місячного) обсягу виготовлення продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації: 
1. прямолінійний метод 
2. метод зменшення залишкової вартості 
3. кумулятивний метод 
4. виробничий метод 
5. метод прискореного зменшення залишкової вартості 

4

177

 Витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів: 
1. капітальні витрати 
2. поточні витрати 
3. витрати на збут 
4. виробничі витрати 
5. фінансові витрати 

1

178

 Письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача 
коштів це: 
1. платіжне доручення 
2. платіжна вимога-доручення 
3. чек 
4. акредитив 
5. платіжна вимога-доручення 

1

179

 Виберіть метод амортизації основних фондів, у якому використовується кумулятивний коефіцієнт: 
1. прямолінійний 
2. зменшення залишкової вартості 
3. виробничий 
4. прискореного зменшення залишкової вартості 
5. кумулятивний 

5

180

 Акредитив, коли платежі постачальнику гарантує банк,  це: 
1. непокритий 
2. відзивний 
3. безвідзивний 
4. покритий 
5. задепонований 

1

181

 Акредитив, який може бути змінений  або анульований банком-емітентом на вимогу покупця без попереднього 
погодження з постачальником,  це : 
1. непокритий 
2. відзивний 
3. безвідзивний 
4. покритий 
5. задепонований 

2

182
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 Акредитив, який не можна змінити або анулювати  без згоди постачальника,  на користь котрого було відкрито 
акредитив: 
1. непокритий 
2. відзивний 
3. безвідзивний 
4. покритий 
5. задепонований 

3

183

 Чистий прибуток підприємства (за звичайних умов) буде тим  більшим,  чим більший:  
1. розмір витрат підприємства від звичайної діяльності  
2. розмір податкових ставок  
3. прибуток від звичайної діяльності 
4. розмір постійних витрат 
5. розмір оплати праці працівників 

3

184

 Вкажіть кредити, які надаються підприємствам  у грошовій формі: 
1. банківський та лізинговий кредити 
2. банківський та державний кредити 
3. банківський та комерційний кредити 
4. лізинговий та комерційний кредити 
5. лізинговий та державний кредити 

2

185

 Вкажіть кредити, які надаються підприємствам  у товарній формі: 
1. банківський та комерційний кредити 
2. банківський та державний кредити 
3. банківський та лізинговий кредити 
4. лізинговий та державний кредити 
5. лізинговий та комерційний кредити 

5

186

 В Україні в якості непрямих податків використовуються:  
1. акцизний податок, податок на додану вартість та мито 
2. податок з обороту, податок на додану варт ість та мито 
3. податок з продажу, податок з обороту та податок на додану вартість 
4. податок на додану вартість,  акцизний податок, податок на прибуток 
5. податок з продажу, податок з обороту та мито 

1

187

 Джерелами формування оборотних активів підприємства є: 
1. запаси 
2. фінансові ресурси 
3. нерухомість 
4. матеріальні ресурси 
5. немає правильної відповіді 

2

188

 До абсолютно ліквідних активів відносять: 
1. отримані векселі та незавершене виробництво 
2. виробничі запаси та незавершене виробництво 
3. грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках в банку та поточні фінансові інвестиції 
4. виробничі запаси та поточні фінансові інвестиції 
5. необоротні активи, незавершене виробництво та грошові кошти в касі 

3

189

 До доходів від операційної діяльності відносять: 
1. дохід від реалізації нематеріальних активів 
2. дохід від реалізації майнових комплексів 
3. дохід від реалізації необоротних активів 
4. одержані пені, штрафи,  неустойки 
5. дохід від безкоштовно отриманих активів  

4

190

 Визначення впливу окремих чинників  на результативний показник діяльності підприємства: 
1. горизонтальний аналіз 
2. вертикальний аналіз 
3. трендовий аналіз 
4. порівняльний аналіз  
5. факторний аналіз 

5

191

 Документ, що містить дані про наявність економічних ресурсів,  які контролюються підприємством на дату балансу:  
1. баланс (звіт про фінансовий стан)   
2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

1

192

 Документ, що містить відомості про доходи, витрати та фінансові результати  діяльності підприємства за звітний 
період: 
1. баланс (звіт про фінансовий стан)   
2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

2

193

 Документ, що містить зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду 
1. баланс (звіт про фінансовий стан)   
2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

3

194

 Документ, що містить відомості про генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду: 
1. баланс (звіт про фінансовий стан)   
2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

5

195
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 Здатність підприємства відповідати за своїми боргами й зобов’язаннями і нарощувати економічний  потенціал, 
результат його поточного,  інвестиційного, фінансового розвитку, це: 
1. ліквідність 
2. платоспроможність 
3. фінансова стійкість 
4. рентабельність  
5. ділова активність 

3

196

 Вимір можливостей підприємства зі сплати заборгованості шляхом перетворення його майна на гроші, це: 
1. ліквідність 
2. платоспроможність 
3. фінансова стійкість 
4. рентабельність  
5. ділова активність 

1

197

 Міра покриття підприємством позикового капіталу,  це: 
1. ліквідність 
2. платоспроможність 
3. фінансова стійкість 
4. рентабельність  
5. ділова активність 

2

198

 Міра ефективності використання наявних активів,  ресурсовіддачі, трансформації активів, ефективності 
використання капіталу: 
1. ліквідність 
2. платоспроможність 
3. фінансова стійкість 
4. прибутковість 
5. ділова активність 

4

199

 Показник ліквідності підприємства, що характеризує рівень покриття поточних зобов’язань активами, які можна 
використати негайно для їх оплати:  
1. чистий оборотний капітал 
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності  
3. коефіцієнт поточної ліквідності 
4. коефіцієнт покриття 
5. коефіцієнт автономії 

2

200

 Показник ліквідності підприємства, що обчислюється співвідношення оборотного капіталу до поточних 
зобов’язань: 
1. коефіцієнт покриття  
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності  
3. коефіцієнт поточної ліквідності 
4. коефіцієнт фінансування 
5. коефіцієнт автономії 

1

201

 Визначення мінімальної потреби обігових коштів для створення запасів оборотних активів, необхідних для 
забезпечення нормальної і безперебійної діяльності підприємства,  це: 
1. планування 
2. бюджетування 
3. нормування 
4. витрачання 
5. регулювання 

3

202

 За часовими періодами витрати класифікуються:  
1. витрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції 
2. прямі та непрямі 
3. умовно-змінні та умовно-постійні 
4. поточні та одноразові 
5. виробничі та невиробничі 

4

203

 До доходів від фінансової діяльності підприємства відносять:  
1. дохід від реалізації необоротних активів 
2. дохід від реалізації запасів  
3. дохід від участі у капіталі 
4. дохід від списання кредиторської заборгованості 
5. дохід від оперативної оренди активів  

3

204

 До запасів належать: 
1. грошові кошти 
2. витрати майбутніх періодів  
3. тварини на вирощуванні і відгодівлі 
4. поточні фінансові інвестиції 
5. дебіторська заборгованість 

3

205

 Документом, що укладається між банком і позичальником про взаємні зобов’язання, є: 
1. кредитний поліс 
2. кредитний договір 
3. кредитна заява 
4. кредитні умови 
5. кредитні зобов’язання 

2

206

 До миттєво ліквідних активів відносяться: 
1. грошові кошти та їх еквіваленти 
2. готова продукція , товари 
3. необоротні активи 
4. довгострокові інвестиції 
5. поточна дебіторська заборгованість 

1

207

 До необоротних активів відносять: 
1. запаси палива 
2. незавершене виробництво 
3. готівкові кошти 
4. незавершені капітальні інвестиції 
5. запаси сировини 

4

208
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 До собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) не включають: 
1. виробничу собівартість 
2. нерозподілені загальновиробничі витрати 
3. позавиробничі витрати 
4. адміністративні витрати 
5. розподілені загальновиробничі витрати 

4

209

 Показник фінансової стійкості підприємства, що характеризує залежність від залучених засобів: 
1. коефіцієнт маневреності власного капіталу 
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності  
3. коефіцієнт фінансування 
4. коефіцієнт покриття 
5. коефіцієнт автономії 

3

210

 До доходів від операційної діяльності не відносять: 
1. дохід від реалізації нематеріальних активів 
2. дохід від реалізації майнових комплексів 
3. дохід від реалізації необоротних активів 
4. одержані пені, штрафи,  неустойки 
5. дохід від безкоштовно отриманих активів  

4

211

 Принцип  підготовки фінансової звітності, який передбачає оцінку активів,  зобов ’язань підприємства в динаміці,  
виходячи з того, що воно буде функціонувати у майбутньому: 
1. принцип періодичності 
2. принцип повного висвітлення 
3. принцип автономності 
4. принцип історичної собівартості 
5. принцип безперервності діяльності 

5

212

 Принцип  підготовки фінансової звітності, який означає,  що підприємство розглядається як юридична особа,  
відокремлена від власників: 
1. принцип повного висвітлення 
2. принцип періодичності 
3. принцип безперервності діяльності 
4. принцип історичної собівартості 
5. принцип автономності 

5

213

 Тип фінансової стійкості підприємства, коли запаси  й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та 
довгостроковими позиковими джерелами: 
1. нестійкий фінансовий стан 
2. нормально стійкий фінансовий стан 
3. абсолютна фінансова стійкість  
4. кризовий фінансовий стан 
5. критичний фінансовий стан 

2

214

 Позики, строк  повернення яких на прохання особи,  що взяла позику, переноситься банком на пізніше: 
1. відкладені 
2. безстрокові 
3. строкові 
4. відстрочені 
5. прострочені 

4

215

 Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій відкривають: 
1. кредитні рахунки 
2. депозитні рахунки 
3. не має вірної відповіді 
4. поточні рахунки 
5. бюджетні рахунки 

4

216

 Підприємствам , яким виділяються  кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів, відкриваються: 
1. кредитні рахунки 
2. бюджетні рахунки 
3. поточні рахунки 
4. не має вірної відповіді 
5. депозитні рахунки 

2

217

 Яку вартість основних фондів складають витрати на їх установку,  монтаж та наладку: 
1. первісну 
2. ринкову 
3. ліквідаційну 
4. переоцінену 
5. залишкову 

1

218

 До принципів комерційного розрахунку, які покладені в основу організацій  фінансів підприємств, належать: 
1. інвестиційна та фінансова діяльність  
2. самоокупність,  самофінансування, саморегулювання 
3. плановість, матеріальна відповідальність 
4. фінансова стійкість,  операційна діяльність 
5. ділова активність 

2

219

 Власний капітал підприємства не включає такі елементи  фінансових ресурсів: 
1. поточні зобов’язання 
2. резервний капітал 
3. статутний капітал 
4. нерозподілений прибуток 
5. додатково вкладений капітал 

1

220

 Внутрішній фінансовий  аналіз може проводитись: 
1. контролюючими органами 
2. конкурентами 
3. аналітиками підприємства 
4. аудиторськими фірмами 
5. партнерами підприємств 

3

221
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 Грошові кошти підприємства – це.. . 
1. немає правильної відповіді 
2. кошти,  що перебувають на всіх рахунках і в  касі підприємства  
3. амортизаційні відрахування і прибуток 
4. резервний і страховий фонд 
5. фонд оплати праці 

2

222

 До адміністративних стягнень не належить: 
1. не має вірної відповіді 
2. виправні роботи 
3. позбавлення спеціального права,  яке надано окремому громадянину 
4. попередження 
5. неустойка 

5

223

 До виробничої собівартості продукції (робіт,  послуг) не включають:  
1. прямі матеріальні витрати 
2. загальновиробничі витрати 
3. витрати на рекламу 
4. інші прямі витрати 
5. прямі витрати на оплату праці 

3

224

 До основних вимог  щодо фінансової звітності підприємства не належить:  
1. зрозумілість 
2. достовірність 
3. порівнянність 
4. прозорість 
5. значимість 

4

225

 Показник рентабельності, що характеризує рівень окупності всієї товарної продукції підприємства або окремих її 
видів:  
1. коефіцієнт рентабельності активів 
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності  
3. коефіцієнт рентабельності продукції 
4. коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
5. коефіцієнт автономії 

3

226

 Елементом інвестиційної діяльності підприємства є: 
1. виплати працівникам 
2. погашення позичок 
3. придбання цінних паперів 
4. платежі постачальникам 
5. виплата дивідендів 

3

227

 За джерелами  виникнення вхідні грошові потоки поділяються на: 
1. внутрішні і зовнішні 
2. тимчасові та постійні 
3. операційні,  інвестиційні та фінансові 
4. виробничі та невиробничі 
5. вхідні і вихідні 

1

228

 Інвестиційна діяльність підприємства є елементом: 
1. операційної діяльності 
2. звичайної діяльності 
3. надзвичайної діяльності 
4. фінансової діяльності 
5. основної діяльності 

2

229

 Кредитна лінія – це: 
1. угода, за якою банк зобов 'язується встановити позичальнику ліміти видачі кредитів 
2. згода, але не зобов'язання комерційного банку надати кредит позичальнику 
3. межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику 
4. зобов'язання комерційного банку надати кредит  позичальнику 
5. угода, за якою банк зобов 'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду 

5

230

 Кредит, що надається під заставу нерухомого майна,  є: 
1. міжнародним 
2. лізинговим 
3. державним 
4. іпотечним 
5. комерційним 

4

231

 Найбільшу частку серед всіх оборотних активів на промислових підприємствах складають: 
1. виробничі запаси 
2. грошові кошти та їх еквіваленти 
3. дебіторська заборгованість за товари,  роботи,  послуги 
4. товари 
5. готова продукція  

1

232

 Основними завданнями фінансової роботи на підприємстві є: 
1. доходи,  прибуток, амортизаційні відрахування  
2. закони, постанови, інструкції 
3. прогнозування,  планування , аналіз,  контроль 
4. ціна, відсотки, кредити 
5. залучення інвесторів  

3

233

 Основні засоби  – це: 
1.  матер іальні актив и, я кі  тривалий час перебувають 
у незм інній  натурально -речовій формі 

2 . матер іаль ні  активи,  які підприємство  утримує з  метою  використання 
їх у процесі виробництва або  поставки товарів , надання послуг, 
очікуваний  т ермін  корисного  вик ористання яких менше одного року  

3.  частина нематер іальних  ак тив ів , які багаторазов о 
беруть участ ь у  процесі  в иробництв а 
4.  матер іальні цінності , які  поступово  перенося ть 
свою  вар тість на вироблений  продукт 

5 . матер іаль ні  активи,  які підприємство  утримує з  метою  використання 
їх у процесі виробництва або  поставки товарів , надання послуг, 
очікуваний  т ермін  корисного  вик ористання яких б ільше одного  року 

 

5

234
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 Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою забороняється:  
1. з кредитних рахунків 
2. з депозитних рахунків 
3. з бюджетних рахунків  
4. з поточних рахунків 
5. не має вірної відповіді 

2

235

 Рентабельність – це: 
1. додатній показник 
2. збитковий показник 
3. відносний показник 
4. сумарний показник 
5. абсолютний показник 

3

236

 У практиці використовуються три методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства: 
1. політичний,  економічний,  коефіцієнтний 
2. політологічний, аналітичний, прямий 
3. коефіцієнтний, аналітичний,  економічний 
4. аналітичний, політичний, економічний 
5. аналітичний, прямий, економічний 

5

237

 Факторинг  - це: 
1. посередництво в  одержанні клієнтом боргу 
2. здача в оренду на тривалий строк предметів  довгострокового користування 
3. діяльність комерційного банку за дорученням 
4. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу 
5. кредит, який надається одним підприємством іншому 

4

238

 Фіксовані ціни  встановлюються: 
1. на товари,  які монопольно виготовляються  державою 
2. під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін 
3. немає вірної відповіді 
4. з метою поширення експорту виготовлених товарів 
5. для  регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності 

1

239

 Фінансові санкції застосовують:  
1. при порушенні кредитної дисципліни 
2. за порушення фінансової дисципліни 
3. за незадовільний стан обліку 
4. за нецільове використання кредитних ресурсів 
5. за незадовільний стан звітності 

2

240

 1 . інвестиційна 
2 . контрольна 
3 . заощаджув альна 
4 . ризикова 

Як називається  функція  страхуванн я,  як а 
полягає в передачі за  пе вну плату  страховикові 
матеріальн ої відп овідальності за  наслідки ри зику, 
зумовленого  п од іями, перелік яких  передбачено 
чинним законодавством або договором? 5 . функція створення і  в икористання  страхових  резервів 
 

4

241

 Закінчіть твердження: «Фінансова діяльність страховика призводить до змін у його…» 
1. резервах 
2. пасивах 
3. фондах 
4. активах 
5. витратах 

2

242

 Максимальна кількість об'єктів, котрі можна застрахувати на добровільних засадах, називається 
1. страховий інтерес 
2. страхова відповідальність  
3. страхове поле 
4. страхові резерви 
5. страховий портфель 

5

243

 Закінчіть твердження «Зміни у результаті інвестиційної діяльності страховика призводять до змін у…» 
1. нематеріальних активах 
2. інструментах власного капіталу 
3. активах 
4. фінансових зобов’язаннях 
5. пасивах 

3

244

 Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює 
величині, яка визначається шляхом:  
1. множення суми страхових премій за попередні 12 місяців  на 0,18 
2. множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців  на 0,18 
3. множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців  на 0,26 
4. множення загальної величини резерву довгострокових зобов 'язань  на 0,05 
5. множення загальної величини резерву довгострокових зобов 'язань  на 0,5 

4

245

 Який принцип формування страхового портфеля дозволяє мінімізувати страхові ризики та забезпечити відповідну 
дохідність від страхових операцій  
1. динамічност і 
2. прибутковості 
3. однорідності 
4. диверсифікованост і 
5. безпечності 

4

246

 Закінчіть твердження: «Приймається на страхування ризик, якщо вірогідність його настання не перевищує …» 
1. 8% 
2. 15% 
3. 2% 
4. 10% 
5. 5% 

4

247
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 Назвіть ризики  які передбачають отримання або нульового,  або негативного результату 
1. чисті 
2. поточні 
3. спекулятивні 
4. інвестиційні 
5. допустимі 

1

248

 1. страхув ання в ідсотків 
2. особисте страхування 
3. страхув ання капіталів 
4. страхув ання рент 

Назвіть різнови д с трахуван ня життя , за  яким страховик 
зобов'язується  зд ій снювати ви плати с трахового забезпеч ення  
при дожитт і страхувальника чи застрахован ої  особи до віку , 
визначеного договором, як п рави ло,  в  обсязі ф іксованої суми 
впродовж встановленого  договором часового  періоду. 5. страхув ання в ідповідальност і страховика 
 

4

249

 Як називається страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового 
страхування і страхування  відповідальності при настанні страхового випадку 
1. страховий внесок 
2. страхова премія 
3. викупна сума 
4. страхове відшкодування 
5. страховий платіж 

4

250

 1. страхування  життя  
2. медичне страхування 
3. страхування  ка піталів  
4. страхування  відповідальності  

Назвіть  вид особистого  с трахування,  як ий пере дбач ає обов 'язок 
страхови ка зд ійснити страхову  випл ату згідно  з договором с трахування  у  
разі  смерті застрахованої  особи, а  також,  якщо  це передбачено догов ором 
страхування , у  разі дожиття  застрахован ої  особи до закін чення  строку дії 
договору  страхування та  ( або) досягн ення  застрахованою особою  
визначеного договором віку. 

5. страхування  здоров’я 
 

1

251

 1.  страхування відповідаль ності  
2.  каско  
3.  страхування ризиків 
4.  карго  

Назвіть  вид страхування ,  який поляг ає у страхуванні  
вантажів  або майна  при тр анспортуванні,  а також на  
окремих  частинах  маршруту  проходження , в  місцях  
тимчасового зберіганн я і  при наван таженні-
розвантаженні  по  шляху  доставки . 5.  автострахування  
 

4

252

 Назвіть вартісний показник, який уособлює співвідношення між зобов'язаннями страхової організації та її 
активами , що можуть бути  використані для покриття цих зобов'язань 
1. нормативний запас платоспроможності страховика 
2. фінансова стійкість страховика 
3. фактичний запас платоспроможності страховика 
4. платоспроможність страховика 
5. ліквідність страховика 

3

253

 Як називається товариство, учасники якого одночасно є страхувальниками та страховиками? 
1. товариство взаємного страхування 
2. повне товариство 
3. акціонерне  товариство 
4. командитне товариство 
5. кептивне товариство 

1

254

 Закінчіть реченя: «Частка страховика у статутному фонді окремого (одного) страховика не може перевищувати…» 
1. 10 % 
2. 3% 
3. 30 % 
4. 20 % 
5. 5 % 

1

255

 Яку мають назву страхові компанії, що створюються потужними  виробничими підприємствами,  корпораціями  або 
фінансово-промисловими групами для обслуговування власних потреб? 
1. кептивні страхові компанії 
2. товариства взаємного страхування 
3. командитні товариства 
4. товариства з додатковою відповідальністю 
5. товариства з повною відповідальністю 

1

256

 Як називається страхування об'єктів за одним загальним договором  страхування декількома страховиками? 
1. співстрахування  
2. франшиза 
3. контрибуція 
4. перестрахування 
5. суброгація 

1

257

 Який обсяг статутного капіталу страховика дозволяється формувати державними  цінними паперами? 
1. не менше 15% загального розміру статутного фонду 
2. не більше 35 % загального розміру статутного фонду 
3. не більше 25 % загального розміру статутного фонду 
4. не більше 30 % загального розміру статутного фонду 
5. не більше 20 % загального розміру статутного фонду 

3

258

 Зазначте, у яких організаційно-правових формах можуть утворюватися страхові компанії в Україні? 
1. юридичні особи у формі акціонерних,  повних,  командитних товариств і товариств з додатковою відповідальністю 
2. юридичні особи у формі акціонерних товаристов 
3. фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності 
4. юридичні особи у формі товариств з обмеженою відповідальністю 
5. юридичні особи у формі приватних підприємств 

1

259

 Визначте зміст категорії страхового захисту: 
1. економічні відносини щодо попередження, усунення , локалізації та відшкодування  збитків  внаслідок несприятливих подій 
2. механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами 
3. збільшення товарних запасів  у зв'язку з впливом чинника сезонності 
4. спосіб локалізації небезпечних об'єктів 
5. виникнення та розвиток виробництва 

1

260
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 Вкажіть, з яких частин складається брутто-ставка страхового тарифу? 
1. навантаження 
2. нетто-ставки і навантаження 
3. нетто-ставки та ризикової надбавки 
4. франшизи 
5. нетто-ставки 

2

261

 Вкажіть максимальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України 
1. не більше 35 відсотків  його власного статутного фонду 
2. не більше 10 відсотків  його власного статутного фонду 
3. не більше 20 відсотків  його власного статутного фонду 
4. не більше 15 відсотків  його власного статутного фонду 
5. не більше 30 відсотків  його власного статутного фонду 

5

262

 Вкажіть, орган влади, що здійснює контроль за діяльністю страховиків? 
1. Міністерство економіки України 
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання  у сфері ринків  фінансових послуг 
3. Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку 
4. Міністерство фінансів України 
5. Кабінет Міністрів України 

2

263

 Вкажіть, різновидом якого виду страхування є пенсійне страхування: 
1. страхування  домашнього майна 
2. медичного страхування 
3. страхування  відповідальності 
4. страхування  капіталів 
5. страхування  ренти 

5

264

 Вкажіть структуру страхового ринку за інституціональною ознакою? 
1. ринок майнового і особистого страхування 
2. ринок страхування автотранспортних засобів, вантажів і багажу 
3. ринок страхових послуг акціонерних, командитних, повних товариств і товариств з додатковою відповідальністю 
4. внутрішній і зовнішній страховий ринок 
5. ринок страхування автотранспортних засобів і багажу 

3

265

 Вкажіть, що з наведеного далі розкриває суть ризикової функції страхування? 
1. створення системи страхових резервів 
2. зменшення наслідків  страхових подій 
3. створення системи страхових фондів 
4. передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких 
передбачено договором страхування або чинним законодавством 
5. перерозподіл коштів  між страхувальниками 

4

266

 Вкажіть, що розуміють під маркетингом в страхуванні? 
1. оцінку фінансового стану страховика 
2. систему пошуку резервів збільшення прибутку страховика 
3. систему формування і розміщення страхових резервів 
4. системний підхід щодо організації діяльності страховика, метод дослідження  страхового ринку 
5. систему продажі страхових продуктів 

4

267

 Вкажіть, яка мінімальна кількість учасників (засновників) страхової компанії має бути: 
1. не менше трьох 
2. не менше двох 
3. не лімітується 
4. не менше чотирьох 
5. не менше п’яти 

1

268

 1. резерв коливань збитковості  
2. резерв заяв лених , але не виплачених  збитк ів 
3. резерв збитків, що  виникли, але ще  не в ідомі  
4. резерв катастроф 

В каж іть  який резерв  призначений для  компе нсації  виплат 
страхови ка,  що п ов'язані з  відшкодуванням збитків , у  разі , 
якщо фактична  збитк овість за видами с трахування у 
звітн ому п еріоді пе ревищує очікуван ий середній рівень  
збитковост і,  узятий за  основу при розрахунку  тарифної 
ставки за  цими видам и страхуван ня. 

5. резерв незароблених  премій  
 

1

269

 Вкажіть, які види майна із зазначених нижче не приймаються на страхування? 
1. грошові кошти (готівка) та цінні папери 
2. літаки 
3. автомобілі 
4. товарні запаси і готова продукція 
5. незавершені об'єкти будівництва 

1

270

 Вкажіть, які з наведених видів відносять до особистого страхування? 
1. страхування  професійної відповідальності 
2. страхування  вантажів і вантажу 
3. страхування  будівель  громадян 
4. страхування  рухомого та нерухомого майна 
5. страхування  життя  і від нещасних випадків 

5

271

 Вкажіть, які причини виникнення страхування? 
1. виникнення фінансового ринку 
2. збільшення обсягів виробництва 
3. здійснення запобіжних заходів , спрямованих на зменшення страхового ризику 
4. створення сезонних запасів у харчовій промисловост і 
5. захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків)  

5

272

 В разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик  виплачує страхувальнику: 
1. страховий аванс  
2. викупну суму 
3. цесію 
4. страховий платіж 
5. страхове відшкодування 

2

273
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 Дайте визначення поняттю «аквізиційні витрати» 
1. витрати,  пов 'язані із заснуванням страхової компанії, що їх відносять до активів страховика (інвестицій)  
2. витрати,  пов 'язані з обслуговуванням готівкового обороту надходжень страхових платежів  
3. загальні управлінські витрати та витрати з управління  майном 
4. витрати на обслуговування боргових зобов’язань страховика 
5. витрати,  пов'язані із залученням нових страхувальників і укладенням нових страхових договорів за участю страхових 
посередників 

5

274

 Дайте визначення поняттю «актуарні розрахунки» 
1. винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування 
2. розрахунок оподатковуваного прибутку страхової компанії 
3. система  математичних і статистичних методів обчислення страхових тарифів  та частки кожного страхувальника у створенні 
страхового фонду 
4. плата за страхування у формі страхових премій 
5. ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування 

3

275

 Дайте визначення поняттю «вільні резерви» 
1. частка резервного фонду страховика 
2. частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможност і страховика 
3. частка нестрахових зобов'язань 
4. частка страхових резервів , яка резервується з метою виконання страхових зобов'язань перед клієнтами в майбутньому 
5. частка статутного фонду страховика 

2

276

 Дайте визначення поняттю «контрибуція» 
1. право на комісію і прибуток 
2. документ, який засвідчує факт укладання договору страхування  
3. спосіб зменшення страхового ризику 
4. право страховика звернутися  до інших страховиків з пропозицією розділити витрати з збитків 
5. вид договору перестрахування, при якому відшкодовуються тільки збитки в  період дії договору 

4

277

 Дайте визначення  поняттю  «страховий п ортфель»  3. сукупність вс іх  інвестиційних ак тивів 
1 . сума місячного стра хового  внеску за чинними  договорами 
довгострокового  страхува ння  ж иття  на певну да ту в даному 
районі (на даній  територі ї)  

4. дійсна к ількість застрахов аних об’ єктів або чинних 
договорів страхування в даному регіоні  чи  на підприємст ві (в 
організації)  

2 . розподіл інвестиційних  коштів між категоріями  активів 
інвестування 

5. сума вс іх страхових об’єктів 
 

4

278

 Дайте визначення поняттю «суброгація» 
1. продовження дії договору страхування  за взаємною згодою сторін 
2. документ, який засвідчує факт укладання договору страхування  
3. документ, за яким оформляється передача  страхувальником страховику прав  на стягнення  збитку з третіх (винних) осіб 
4. право на комісію і прибутку 
5. частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню страховиком 

3

279

 До особистого страхування відносять страхування:  
1. вантажів і багажу 
2. будівель громадян 
3. каско 
4. від нещасних випадків  
5. професійної відповідальності 

4

280

 Доповніть речення:  Страховик, який уклав договір перестрахування 
1. залишається відповідальним перед страхувальником лише в певній частині 
2. несе відповідальність лише за окремими видами страхування 
3. не несе відповідальності перед страхувальником 
4. залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування  
5. несе відповідальність лише за видами страхування які визначені на законодавчому рівні 

4

281

 Доповніть речення:  страхування  життя – це вид: 
1. страхування  здоров'я  
2. особистого страхування 
3. медичного страхування 
4. страхування  відповідальності 
5. страхування  від нещасних випадків 

2

282

 До професійних оцінювачів збитків відносять:  
1. лістер 
2. диспашер 
3. андеррайтер 
4. дилер 
5. сюрвеєр 

2

283

 До професійних оцінювачів ризиків відносять: 
1. аджастер 
2. сюрвеєр 
3. диспашер 
4. аварійний комісар 
5. дилер 

2

284

 До якого виду доходів належить дохід від участі у прибутку перестраховиків? 
1. перестраховий дохід 
2. дохід від страхової діяльності 
3. дохід від іншої страхової діяльності 
4. дохід від фінансової діяльності 
5. інвестиційний дохід 

5

285

 Зазначте підгалузі майнового страхування 
1. добровільне і обов 'язкове страхування  
2. страхування  життя  фізичних осіб 
3. страхування  життя  та страхування від нещасних випадків  
4. страхування  майна юридичних осіб і страхування майна фізичних осіб 
5. страхування  відповідальності 

4

286
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 Зазначте, що таке аквізиція страховика? 
1. франшиза страховика 
2. продаж  страхових продуктів  через страхових посередників 
3. страхове поле страховика 
4. формування споживчого попиту на страхові продукти 
5. дослідження ринку страхових послуг 

2

287

 Зазначте, який з видів відповідальності не страхується? 
1. відповідальність товаровиробника за якість продукції 
2. моральна відповідальність 
3. відповідальність за договором 
4. відповідальність за фінансовий збиток 
5. професійна відповідальність 

2

288

 Зазначте, які із зазначених видів страхування є добровільними? 
1. страхування  працівників правоохоронних органів 
2. страхування  інвестицій 
3. страхування  предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 
4. страхування  відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження,  ветеринарних препаратів, 
субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам 
5. страхування  авіаційних суден 

2

289

 Зазначте, які функції виконує страхування? 
1. відтворювальну і стимулюючу 
2. фіскальну і економічну 
3. аналітичну та моніторингову 
4. використання фінансових ресурсів 
5. ризикову, превентивну, заощадження коштів і інвестиційну 

5

290

 Зазначте, як поділяється страхування за галузями? 
1. майнове, особисте і відповідальності 
2. добровільне і обов 'язкове 
3. страхування  життя  
4. страхування  рент і капіталів  
5. страхування  фінансових ризиків 

1

291

 Закінчіть твердження: «Зазначена у договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна 
перевищувати…» 
1. десяти відсотків річних 
2. п’яти відсотків річних 
3. трьох відсотків річних 
4. двох відсотків річних 
5. чотирьох відсотків річних 

5

292

 За умови страхування майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості: 
1. на термін визначений законодавчо 
2. на місячний термін дії страхової угоди 
3. на момент настання страхової події 
4. на момент укладання  договору страхування  
5. за добу до настання страхової події 

4

293

 З чого складається гарантійний фонд страховика? 
1. статутного капіталу, спеціальних та резервних фондів  
2. спеціальних та резервних фондів,  суми нерозподіленого прибутку 
3. поточних зобов 'язань,  спеціальних та  резервних фондів,  суми нерозподіленого прибутку 
4. статутного капіталу, суми нерозподіленого прибутку,  резервного капіталу 
5. додаткового та резервного капіталу,  а також суми нерозподіленого прибутку 

5

294

 З чого складається собівартість страхової послуги? 
1. тариф-нетто і прибуток 
2. тариф-брутто і дохід 
3. тариф-нетто і витрати на ведення страхової справи 
4. тариф-брутто і витрат на ведення  страхової справи 
5. тариф-брутто і валовий дохід 

3

295

 З якою метою створюються об'єднання (асоціації) страховиків? 
1. захисту інтересів страховиків своїх членів,  надання їм консультативної і методологічної допомоги,  експертизи нормативних 
актів 
2. здійснення інвестиційної діяльності 
3. надання страхових послуг,  укладення  договорів страхування 
4. надання компенсаційних послуг 
5. здійснення перестрахових операцій 

1

296

 Із запропонованого переліку оберіть добровільний вид страхування 
1. страхування  вантажів та багажу (вантажобагажу)  
2. авіаційне страхування  цивільної авіації 
3. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
4. страхування  спортсменів вищих категорій 
5. страхування  цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту 

1

297

 Із запропонованого переліку оберіть обов’язковий вид страхування 
1. страхування  фінансових ризиків 
2. страхування  життя  і здоров'я спеціалістів  ветеринарної медицини 
3. страхування  судових витрат 
4. страхування  від вогневих ризиків  та ризиків стихійних явищ 
5. страхування  повітряного транспорту 

2

298

 Майнове страхування - це: 
1. вид страхування 
2. форма страхування 
3. сфера страхування  
4. галузь страхування 
5. спосіб страхування 

4

299
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 Назвіть вид страхування, який належать до особистого страхування? 
1. страхування  транспортних засобів фізичних осіб 
2. страхування  врожаю 
3. страхування  життя  та від нещасних випадків на транспорті 
4. страхування  професійної відповідальності 
5. страхування  цивільної відповідальност і 

3

300

 Назвіть вид страхування транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути  у процесі експлуатації 
транспортного засобу 
1. каско 
2. страхування  відповідальності 
3. карго 
4. майнове страхування  
5. страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  

1

301

 Назвіть джерело формування вільних резервів страховика? 
1. резервний фонд 
2. гарантійний фонд 
3. відрахування зі страхових резервів 
4. нерозподілений прибуток 
5. статутний фонд 

4

302

 Назвіть максимальний розмір франшизи при відшкодуванні шкоди , заподіяної майну потерпілих,  який 
встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
1. 5 відсотків від страхової суми 
2. 2 відсотки від страхової суми 
3. 3 відсотки від страхової суми 
4. 12 відсотків  від страхової суми 
5. 10 відсотків  від страхової суми 

2

303

 Назвіть методи розрахунку нормативного запасу платоспроможності для страховиків, що здійснюють загальне 
(ризикове) страхування.  
1. на базі довгострокових зобов'язань 
2. на базі страхових зобов'язань 
3. на базі страхових резервів  
4. на базі фінансових коефіцієнтів 
5. на базі страхових премій та страхових виплат 

5

304

 Назвіть метод, який використовується для визначення резерву незароблених премій в Україні? 
1. метод 1/4 
2. метод фіксованого відсотка 
3. метод 90% 
4. метод 10 % 
5. метод плаваючих відсотків 

1

305

 Назвіть мінімальний  розмір статутного фонду страховика, який займається видами, іншими, ніж страхування 
життя? 
1. 100 тис.  євро 
2. 3,5 млн.  євро 
3. 1 млн.  євро 
4. 5 млн.  євро 
5. 10 млн. євро 

3

306

 Назвіть мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням  життя? 
1. 500 тис.  євро 
2. 1,5 млн.  євро 
3. 3,5 млн.  євро 
4. 1,0 млн.  євро 
5. 10 млн. євро 

5

307

 Назвіть надходження страховика від інвестиційної діяльності 
1. надходження грошових коштів від випуску акцій 
2. надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов'язань 
3. страхові премії 
4. надходження грошових коштів від випуску інших інструментів власного капіталу 
5. надходження  грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання,  а 
також  часток у інших підприємствах 

5

308

 Назвіть  надходження  страховика від фінансово ї  діяльност і 
1.  страхові прем ії 

4 . надходження грошових коштів  від в ипуску 
акцій  або  інших інструментів власного  к апіталу 

2.  дивіденди  
3.  надходження  грошових к оштів в ід продажу  власного  капіталу 
або боргових інструментів інших суб 'єк тів гос подарювання, а 
також часток у інших підприємс твах  

5 . надходж ення грошових коштів  від  прода жу 
основ них засобів , нематеріаль них  активів,  а 
також  інших довгос трокових  активів 

 

4

309

 Назвіть основне джерело доходу страховика,  який здійснює страхування життя? 
1. операційна діяльність 
2. перестрахова діяльність 
3. інші види діяльності 
4. інвестиційна діяльність 
5. страхова діяльність 

4

310

 Назвіть специфічну рису страхування відповідальності? 
1. обов’язковість перестрахування 
2. відшкодування збитків  страхувальника 
3. захист інтересів страхувальника 
4. страхування  на користь третьої особи 
5. визначення страхової суми на підставі страхової оцінки 

4

311

 Назвіть страхових посередників 
1. страхові агенти і страхові брокери 
2. інвестиційні фонди і компанії 
3. взаємні ощадні та кредитні спілки 
4. фінансово-кредитні установи 
5. фондові біржі 

1

312
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 Назвіть форми страхування 
1. особове та майнове страхування  
2. змішане та комбіноване страхування 
3. страхування  життя  та ризикові види страхування  
4. обов'язкове та добровільне страхування 
5. страхування  ануїтетів та пенсій 

4

313

 На які групи поділяються страховики  за характером діяльності? 
1. що займаються медичним страхуванням та страхуванням від нещасних випадків  
2. що займаються страхуванням виключно юридичних та фізичних осіб 
3. що займаються страхуванням життя  та загальним ризиковим страхуванням 
4. що займаються страхуванням майна та страхуванням життя 
5. що займаються страхуванням майна та страхуванням відповідальності 

3

314

 Що виступає об'єктом страхування в особистому страхуванні? 
1. життя, здоров'я, працездатність  людини 
2. нещасний випадок 
3. безпека страхувальника 
4. відповідальність перед третіми особами 
5. предмет  особистого користування 

1

315

 Спеціальний договір може бути укладено на страхування 
1. основних фордів підприємства  
2. готової продукції 
3. виробничих приміщень 
4. незавершеного будівництва  
5. майна на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках 

5

316

 Страхова премія - це:  
1. винагорода перестраховика 
2. оплата послуг страхового агента 
3. оплата послуг страхового брокера 
4. винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування 
5. плата страхувальника страховику за надання страхових послуг 

5

317

 У відповідності до Закону України «Про страхування» для забезпечення платоспроможності страховика договір 
перестрахування необхідно укладати  при  перевищенні страхової суми  за окремим об'єктом страхування: 
1. 10 % суми страхових резервів 
2. 10 % суми вільних та страхових резервів 
3. 10 % суми статутного фонду, вільних та страхових резервів 
4. 10 % суми вільних резервів 
5. 10 % суми статутного фонду 

3

318

 У чому полягає суть правової превенції? 
1. у концентрації та використанні коштів , необхідних для розподілу між усіма страховками збитків  
2. у передбаченні застережень чинним законодавством або договорами про страхування 
3. у передачі за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику 
4. у концентрації та використанні коштів , необхідних для розподілу між усіма страхувальниками збитків 
5. у спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів 

2

319

 Фактичний  запас платоспроможності страховика можна обчислити на основі даних 
1. балансу страхової організації 
2. приміток до річної фінансової звітності 
3. звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)  
4. звіту про рух грошових коштів 
5. звіту про власний капітал 

1

320

 Хто встановлю нормативи на ведення страхової справи в обов'язкових видах страхування? 
1. Міністерство фінансів України 
2. страховик 
3. страхувальник 
4. Кабінет Міністрів України 
5. галузевий контролюючий орган 

4

321

 Хто здійснює відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є учасники  бойових дій, 
інваліди війни, та інваліди I групи? 
1. страхова компанія  визначена  Кабінетом міністрів України 
2. Перестраховий пул 
3. Ліга страхових організації 
4. Моторно-транспортне страхове бюро України 
5. Міністерство фінансів 

4

322

 Хто може  бути страхувальниками при страхуванні CAR? 
1. тільки юридичні особи 
2. будівельні підприємці, не включаючи всіх підрядчиків 
3. засновники 
4. забудовники 
5. фізичні та юридичні особи 

4

323

 Хто може  бути страхувальниками при страхуванні EAR? 
1. виробник 
2. фізичні та юридичні особи 
3. тільки юридичні особи 
4. засновники 
5. забудовники 

1

324

 Чи застосовується франшиза при відшкодуванні шкоди , заподіяної життю та/або здоров'ю потерпілих під час 
дорожньо-транспортної пригоди? 
1. не застосовується 
2. застосовується у розмірі 3 відсотків  від страхової суми 
3. застосовується у розмірі 5 відсотків  від страхової суми 
4. застосовується у розмірі 1 відсотка від страхової суми 
5. застосовується у розмірі 2 відсотки від страхової суми 

1

325
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 Що визнається об'єктом страхування за договором страхування цивільної відповідальності? 
1. недбалість страхувальника 
2. відповідальність за шкоду,  заподіяну третім особам 
3. некваліфіковане виконання страхувальником своїх обов 'язків  
4. транспортний засіб 
5. відповідальність за шкоду,  заподіяну страховику 

2

326

 Що виступає грошовим виразом страхового інтересу в майновому страхуванні? 
1. страхова вартість 
2. страхова премія 
3. страховий тариф 
4. викупна сума 
5. дохід 

1

327

 Що є базою для оподаткування страхових операцій податком  на прибуток? 
1. балансовий прибуток страховика 
2. зароблені страхові премії 
3. прибуток від страхових операцій 
4. отримані (нараховані) страхові премії 
5. дохід від перестрахових операцій 

4

328

 Що є доходом страховика від основної діяльності? 
1. незароблені страхові премії 
2. інвестиційний дохід 
3. загальний розмір страхових внесків 
4. дохід від фінансової діяльності 
5. зароблені страхові премії 

5

329

 Що є найважливішим чинником фінансової надійності страховика? 
1. наявність укладених договорів  перестрахування 
2. створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань 
3. наявност і вільних резервів 
4. перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом 
платоспроможності 
5. наявност і резервного фонду 

2

330

 Як називається частина збитку, яка за будь-яких умов не виплачується страхувальнику і вираховується із загальної 
суми страхового відшкодування? 
1. умовна  франшиза  
2. суброгація  
3. часова франшиза 
4. безумовна франшиза  
5. контрибуція 

4

331

 Які основні принципи використовуються при формуванні страхового портфеля: 
1. безпечність та доходність 
2. безпечність та однорідність  
3. динамічність, однорідність, диверсифікованість 
4. немає правильної відповіді 
5. ліквідність та диверсифікованість 

3

332

 Назвіть найточніший та найтрудомісткіший метод, який використовується для визначення резерву незароблених 
премій в Україні? 
1. метод 1/4 
2. метод 1/8 
3. метод 1/365 
4. метод 1/24 
5. метод 1/12 

3

333

 Що є основою для побудови  таблиць смертності? 
1. періодичні видання 
2. матеріали зарубіжних страхових компаній 
3. показники статистичного обліку населення в країні 
4. результати експертного опитування 
5. статистика страхувальника 

3

334

 Що належить до власних коштів страховика? 
1. страхові та вільні резерви 
2. поточні зобов’язання  
3. векселі отримані  
4. технічні резерви 
5. зареєстрований капітал і вільні резерви 

5

335

 Що належить до залученого капіталу страховика? 
1. нерозподілений прибуток 
2. резервний капітал 
3. гарантійний фонд 
4. страхові резерви 
5. додатковий капітал 

4

336

 Що таке ліміт відповідальності страховика? 
1. ціна страхової послуги 
2. мінімальна сума  страхового відшкодування, яка може бути сплачена страховиком страхувальнику 
3. вартість об’єкта  страхування 
4. максимальна сума страхового відшкодування , яка може бути сплачена страховиком страхувальнику 
5. розмір відшкодування який закладений у правилах страхування 

4

337

 Що таке прибуток страховика від страхової діяльності? 
1. різниця між: доходами від страхової та інвестиційної діяльності 
2. різниця між доходами від страхової діяльності та собівартістю страхових послуг 
3. зароблені страхові премії та витрати на перестрахування 
4. зароблені страхові премії 
5. вільні резерви страховика 

2

338
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 Що таке страховий поліс? 
1. документ, який видається  страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування 
2. документ, що визначає вартість застрахованого майна 
3. документ, який засвідчує сплату страхових внесків  
4. документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні життя  
5. документ, що визначає розмір збитків страхувальника 

1

339

 Що таке франшиза у страхуванні? 
1. визначена договором страхування  частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком 
2. право на комісію і прибуток 
3. передання страхувальником страховику права на стягнення  заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої 
суми 
4. страхування  об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками 
5. передача ризиків страхування одним страховиком іншому страховику за певну плату 

1

340

 Яка класифікація передбачає виокремлення етапів розвитку страхування? 
1. класифікація за штучними ознаками 
2. класифікація за економічними ознаками 
3. класифікація за юридичними ознаками 
4. класифікація за історичними ознаками 
5. класифікація за новітніми ознаками 

4

341

 Яка система страхування передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової 
суми? 
1. система першого ризику 
2. система дробового ризику 
3. система квотної відповідальності 
4. система пропорційної відповідальності 
5. система граничної відповідальності 

1

342

 Яка функція страхування полягає у створенні та використанні страхових резервів, управління ними та іншими 
фінансовими ресурсами страховика з метою отримання страховою компанією прибутку? 
1. превентивна  
2. ризикова 
3. фінансова 
4. заощаджувальна 
5. захисна 

3

343

 Яка функція страхування проявляється у накопичувальному характері довгострокових видів страхування життя? 
1. превентивна  
2. захисна 
3. ризикова 
4. заощаджувальна 
5. фінансова 

4

344

 Який принцип  страхування полягає у вільному виборі страхувальником страховика, а страховиком  страхувальника 
1. страховий ризик 
2. конкурентність 
3. диверсифікація 
4. страховий інтерес 
5. контрибуція 

2

345

 1.  100  тисяч  гривень 
2.  200  тисяч  гривень 
3.  50 тисяч грив ень 
4.  150  тисяч  гривень 

Який  розм ір страхової  суми за  шкоду , заподіяну  
життю та здоров ’ю п отерпілих , на одного потерп ілого  
встановлено  Законом  Укра їни «Про обов'язкове 
страхування  цивільно-правово ї відповідальності  
власн иків н аземни х транспортних  засобів »?  5.  25 тисяч грив ень 
 

1

346

 1.  20  т ис яч гриве нь  
2.  10 0  тисяч  гривень 
3.  25  т ис яч гриве нь  
4.  80  т ис яч гриве нь  

Який  розмір страхово ї суми за шкоду , запод іяну майну 
потерпілих,  на  одного потерп ілого встановлено Законом 
України «Про обов'язкове страхування цивільно -правової  
відповідальності  власників наземних транспортних 
засобів»?  5.  50  т ис яч гриве нь  
 

5

347

 Якому виду страхування притаманна функція заощадження коштів? 
1. медичному страхуванню 
2. страхування  життя  
3. майновому страхуванню 
4. страхування  від нещасних випадків 
5. страхування  відповідальності 

2

348

 Якій системі страхового забезпечення характерна виплата страхового відшкодування в тій пропорції,  котру 
страхова сума становить до страхової вартості об'єкта страхування? 
1. система пропорційної відповідальності 
2. система дрегого ризику 
3. система дробового ризику 
4. система граничного ризику 
5. система першого ризику 

1

349

 Назвіть функцію, яку виконує актуарій 
1. розробка  наукових методів обчислення страхових тарифів 
2. ризик-менеджмент 
3. укладання договорів страхування 
4. введення інвестиційної політики 
5. введення маркетингової політики страховика 

1

350

 Як називається відмова особи,  що застрахувала майно,  від своїх прав на це майно і передача цих прав  страховикові 
з метою отримання від нього повної страхової суми? 
1. сліп 
2. карго 
3. адендум 
4. тантьєма 
5. абандон 

5

351
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 Як називається письмова пропозиція перестрахувальника перестраховику укласти конкретний догов ір 
перестрахування,  в якій зазначаються умови перестрахування? 
1. сертифікат 
2. сліп 
3. бондеро 
4. абандон 
5. тантьєма 

2

352

 Як називається ставка страхового внеску з одиниці страхової суми  за визначений  період страхування? 
1. страховий внесок 
2. страховий платіж 
3. страховий тариф 
4. страхова премія 
5. страхове відшкодування 

3

353

 Як називається частина тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування? 
1. страховий внесок 
2. навантаження 
3. франшиза 
4. брутто-тариф 
5. нетто-тариф 

2

354

 Як називається частина тарифу призначена для покриття поточних страхових виплат за угодами страхування? 
1. франшиза 
2. нетто-ставка 
3. незароблена премія 
4. брутто-ставка 
5. ануїтет 

2

355

 Як називають інспектора або агента страховика,  який здійснює огляд майна,  що приймається на страхування, його 
оцінку та визначає ймовірну ступінь настання страхового випадку? 
1. аджастер 
2. андеррайтер 
3. аварійний комісар 
4. сюрвеєр 
5. диспашер 

4

356

 Як називають спеціаліста у галузі морського права, який здійснює розрахунки при загальній аварії, розподіляючи 
збитки між судном,  вантажем, фрахтом? 
1. аджастер 
2. аварійний комісар 
3. сюрвеєр 
4. андеррайтер 
5. диспашер 

5

357

 Як називається дострокове припинення  дії договору страхування в разі порушення його умов страхувальником? 
1. акселерація 
2. тантьєма 
3. абандон 
4. цесія 
5. аггравація 

1

358

 Яку назву носить перелік послуг (у рамках договору страхування) , які надаються в потрібний момент через 
медичне, технічне і фінансове сприяння? 
1. асистанс  
2. абандон 
3. трансфер 
4. контрибуція 
5. тантьєма 

1

359

 Назвіть меетод перестрахування,  при якому страховик  не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за 
передачу ризиків у перестрахування 
1. факультативне перестрахування 
2. облігаторне перестрахування 
3. пряме перестрахування  
4. пропорційне перестрахування  
5. міжнародне перестрахування 

1

360

 Засновником Крайової центральної каси сільськогосподарських спілок  у Львові був: 
1. Бунге Микола Християнович 
2. Михайло Іванович Туган-Барановський 
3. Францішек Стефчик 
4. Герман Шульце-Деліч 
5. Фрідріх Райффайзен 

3

361

 Банк при забезпеченні функцій безпеки збирає, зберігає, модернізує, контролює та аналізує інформацію про своїх 
клієнтів за концепцією: 
1. банк як підприємницька структура 
2. банк як інформаційний процесор 
3. банк як портфель або баланс 
4. банк як посередник 
5. банк як підприємство 

2

362

 Акціонерним за походженням є капітал  Центральних банків таких країн: 
1. немає правильної відповіді 
2. Великобританії 
3. США 
4. України 
5. Франції 

3

363

 Акціонерним за походженням є капітал  Центральних банків таких країн: 
1. Франції 
2. Великобританії 
3. Немає правильної відповіді 
4. Німеччини 
5. України 

3

364
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 Базельська угода ІІ не містила такі основні постулати: 
1. власний капітал необхідний для покриття кредитного ризику банку 
2. немає правильної відповіді 
3. власний капітал необхідний для покриття ринкового ризику банку 
4. власний капітал банку необхідний для покриття  операційного ризику 
5. власний капітал необхідний для покриття валютного ризику банку 

5

365

 Базельська угода І містила такі основні постулати: 
1. всі відповіді правильні 
2. капітал банку має бути адекватним для  покриття  валютного ризику 
3. капітал банку має бути адекватним для  покриття  операційного ризику 
4. капітал має бути адекватним для покриття  ринкового ризику банку 
5. капітал має бути адекватним для покриття  кредитного ризику банку 

5

366

 Базельська угода І містила такі основні постулати: 
1. власний капітал банку складається з основного та додаткового 
2. власний капітал банку має бути адекватним валютному ризику 
3. немає правильної відповіді 
4. власний капітал банку має бути адекватним для  покриття операційного ризику 
5. власний капітал банку має бути адекватним для  покриття ринкового ризику 

1

367

 Банки  виконують в ринковій економіці такі функції: 
1. всі відповіді правильні 
2. мобілізація  грошових доходів 
3. посередництво при кредитуванні 
4. посередництво при платежах 
5. мобілізація  грошових заощаджень 

1

368

 Банківська система визначається за такими  підходами:  
1. інституціональним 
2. економічним 
3. інституційним 
4. інституціонально-економічним 
5. системним 

3

369

 Банк купує, виготовляє та продає на ринку специфічні товари, які за формою є прозорими і абстрактними за 
змістом відповідно до концепції: 
1. банк як посередник 
2. банк як інформаційний центр 
3. банк як підприємницька структура 
4. банк як підприємство 
5. банк як портфель 

4

370

 Валютний ризик класифікується на: 
1. економічний валютний ризик 
2. процентний валютний ризик 
3. кредитний валютний ризик 
4. депозитний валютний ризик 
5. обмінний валютний ризик 

1

371

 Відмінність кредитного кооперативу від банку в тому що: 
1. члени кооперативу спільно обирають  галузь для  кредитування 
2. всі відповіді правильні 
3. члени кооперативу солідарно відповідають за його фінансові ризики 
4. члени кооперативу призначають голову Правління банку 
5. члени кооперативу самі визначають кредитоспроможність позичальника 

3

372

 Власниками кооперативного банку є:  
1. всі учасники на  дату проведення установчих зборів 
2. немає правильної відповіді 
3. всі учасники на  дату реєстрації банку 
4. тільки ті учасники, які на зборах призначені керувати банком 
5. всі учасники незалежно від часу вступу 

5

373

 Основні засади грошово-кредитної політики Національного банку України розробляє:  
1. Департамент монетарної політики НБУ 
2. Миністерство фінансів  України 
3. Рада НБУ 
4. Правління НБУ 
5. Верховна Рада України 

3

374

 В Україні банки другого рівня можуть бути  створені у формі:  
1. приватного акціонерного товариства 
2. кооперативного банку 
3. товариства з обмеженою відповідальністю 
4. державного банку 
5. немає правильної відповіді 

2

375

 В Україні банки другого рівня баківської системи можуть бути  створені у формі:  
1. товариства з обмеженою відповідальністю 
2. немає правильної відповіді 
3. корпоративного банку 
4. публічного акціонерного товариства 
5. приватного акціонерного товариства 

4

376

 У банківській  системі України державним є банк  статутний капітал якого: 
1. до 10% належить державі 
2. 50% + 1 акція належить  державі 
3. до 20% належить державі 
4. 90% належить державі 
5. 100% належить державі 

5

377

31 липня 2020 р. Страница 29 из 37



 Принциповим  питанням при  створенні державного банку є: 
1. його фінансовий стан 
2. конкурентоспроможність на ринку банківських послуг 
3. суб’єкт прийняття рішень та управління ним 
4. спеціалізація   
5. можливість фінансування  дефіциту уряду 

3

378

 "Геддесдорфську кредитну касу" на принципах самодопомоги заснував: 
1. Герман Шульце-Деліч 
2. Францішек Стефчик 
3. Михайло Іванович Туган-Барановський 
4. Фрідріх Райффайзен 
5. Бунге Микола Християнович 

4

379

 Що є причинами  переходу НБУ до режиму інфляційного таргетування: 
1. неможливість використання обмінного курсу як номінального якоря через вичерпання  міжнародних резервів 
2. відсутність стійкого зв’язку між грошима та інфляцією  
3. необхідність швидкої дезінфляції 
4. посилення незалежності НБУ та уникнення фіскального домінування 
5. всі відповіді правильні 

5

380

 Державне антикризове управління в банківській  системі використовує заходи: 
1. управління поганими активами 
2. всі відповіді правильні 
3. твінінг 
4. посилення конкурентних переваг 
5. скорочення неприбуткових філіалів 

2

381

 Державне антикризове управління в банківській  системі використовує заходи: 
1. управління ризиками 
2. скорочення номенклатури послуг 
3. посилення конкурентних переваг 
4. немає правильної відповіді 
5. скорочення витрат 

3

382

 Державним  за походженням є капітал Центральних банків таких країн: 
1. Великобританії 
2. Франції 
3. України 
4. Росії 
5. всі відповіді правильні 

5

383

 До банківських активів відносяться: 
1. отримані кредити від НБУ 
2. залучені депозити 
3. субординований борг 
4. грошові кошти в операційній касі банку 
5. власний капітал банку 

4

384

 До внутрішніх банківських ризиків відносяться: 
1. немає правильної відповіді 
2. форс-мажорні 
3. інфляційні 
4. політичні 
5. функціональні 

5

385

 До внутрішніх банківських ризиків відносяться: 
1. економічний ризик 
2. ризик трансакції 
3. всі відповіді правильні 
4. ризик інфляції 
5. форс-мажорні ризики 

2

386

 До внутрішніх користувачів банківської інформації відносяться: 
1. акціонери банку 
2. органи статистики 
3. банки кореспонденти 
4. Національний банк України 
5. кредитори банку 

1

387

 До державних інструментів антикризового регулювання відносяться: 
1. мобілізаційні інструменти 
2. всі відповіді правильні 
3. операційні інструменти 
4. інформаційні інструменти 
5. динамічні інструменти 

3

388

 До другого рівня федеральної резервної системи (ФРС) США входять: 
1. Рада керуючих 
2. всі відповіді правильні 
3. федеральні банки в регіонах 
4. комерційні банки – члени ФРС 
5. Федеративна консультативна рада 

4

389

 До етапів ризик-менеджменту в банку відносяться: 
1. вибір і реалізація методів управління ризиком 
2. вибір і реалізація методів управління прибутком банку 
3. контроль ризику 
4. моніторинг прибутковості банку 
5. всі відповіді правильні 

1

390
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 До етапів ризик-менеджменту в банку відносяться: 
1. аналіз доходів і витрат 
2. оцінка результатів 
3. всі відповіді правильні 
4. оцінка прибутковості банку 
5. контроль ризиків 

2

391

 До зовнішніх банківських ризиків відносяться: 
1. фінансові 
2. функціональні 
3. операційні 
4. форс-мажорні 
5. ризик трансакції 

4

392

 У засадах грошово-кредитної політики  НБУ у 2019 році мають бути досягнуті встановлені інфляційні таргети  на 
рівні: 
1. 15% 
2. 12% 
3. 8% 
4. 5% 
5. 3% 

4

393

 До кінцевих стратегічних цілей грошово-кредитної політики  відносяться: 
1. зміна грошової бази 
2. облікова ставка НБУ 
3. всі відповіді правильні 
4. величина грошової маси 
5. стабільність цін 

5

394

 До коефіцієнтів  ефективності діяльності працівників банку належать:  
1. прибутковість активів банку 
2. процентна маржа 
3. чистий дохід на одного працівника 
4. прибутковість капіталу банку 
5. чистий процентний спред банку 

3

395

 До компетентності Ради Національного банку України відноситься: 
1. прийняття рішення  про вилучення з обігу банкнот і монет 
2. прийняття рішення  про зміну процентних ставок НБУ 
3. прийняття рішення  про збільшення статутного капіталу НБУ 
4. прийняття рішення  про формування  резервів для покриття ризиків НБУ 
5. всі відповіді правильні 

3

396

 До методів кількісної оцінки банківських ризиків відносяться: 
1. детермінантний метод 
2. визначення можливих джерел ризику та збитків 
3. послідовний метод 
4. визначення суб’єктивної складової ризику 
5. метод аналогій 

5

397

 До методів якісного аналізу банківських ризиків відносяться: 
1. метод аналогій 
2. всі відповіді правильні 
3. визначення суб’єктивної складової ризику 
4. метод експертних оцінок 
5. метод порівняння 

3

398

 До методів якісного аналізу банківських ризиків відносяться: 
1. визначення можливих джерел ризику та збитків 
2. немає правильної відповіді 
3. статистичний метод 
4. метод аналогій 
5. метод експертних оцінок 

1

399

 До національного рівня системи кооперативних банків Німеччини входять: 
1. федеральний союз фольксбанків та райффайзенбанків 
2. місцеві кооперативні банки 
3. центральні кооперативні банки 
4. всі відповіді правильні 
5. муніципальні кооперативні банки 

1

400

 До основних видів банківських зобов’язань відносяться: 
1. кошти на кореспондентських рахунках інших банків 
2. надані кредити 
3. інвестиції у цінні папери,  в асоційовані і дочірні компанії 
4. кошти в операційній касі банку 
5. основні засоби 

1

401

 До основних генотипів банківських криз відносяться: 
1. кредитні кризи 
2. кризи перегріву номенклатури послуг 
3. кризи перегріву кон’юнктури 
4. немає правильної відповіді 
5. кризи довіри до банків 

3

402

 До основних генотипів банківських криз відносяться: 
1. боргові фінансові або інфляційні банківські кризи 
2. кредитні кризи 
3. кризи довіри до банків 
4. кризи перегріву номенклатури послуг 
5. немає правильної відповіді 

1

403
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 До основних функцій Центральних банків відносяться: 
1. проведення  аналітичних досліджень 
2. обслуговуючі 
3. управління державним боргом 
4. емісія  цінних паперів  
5. немає правильної відповіді 

2

404

 До прямих методів пов’язаних із фінансовою підтримкою банків належать:  
1. викуп прострочених зобов’язань підприємств перед банками 
2. реструктуризація податкових зобов’язань 
3. перегляд системи оподаткування банків 
4. всі відповіді правильні 
5. регулювання облікової ставки НБУ 

5

405

 До прямих методів пов’язаних із фінансовою підтримкою банків у кризовому стані належать: 
1. немає правильної відповіді 
2. реструктуризація податкових зобов’язань 
3. викуп прострочених зобов’язань підприємств перед банками 
4. надання гарантій уряду за депозитними вкладами 
5. перегляд системи оподаткування банків 

4

406

 До прямих методів пов’язаних із фінансовою підтримкою банків у кризовому стані належать: 
1. перегляд системи оподаткування банків 
2. реструктуризація податкових зобов’язань 
3. надання гарантій уряду за депозитними вкладами 
4. викуп прострочених зобов’язань підприємств перед банками 
5. немає правильної відповіді 

3

407

 До системи кооперативних банків Німеччини входять: 
1. регіональні союзи 
2. всі відповіді правильні 
3. місцеві кооперативні банки 
4. централі кооперативних банків 
5. федеральний союз фольксбанків та райффайзенбанків 

2

408

 До складу Ради НБУ входять: 
1. 7 чоловік 
2. 9 чоловік 
3. 15 чоловік 
4. 5 чоловік 
5. 11 чоловік 

2

409

 До складу Ради НБУ входять: 
1. 7 чоловік призначених Президентом та 7 чоловік призначених Верховною радою 
2. 7 чоловік призначених Кабміном та 4 чоловік призначених Верховною радою 
3. 4 чоловік призначених Президентом, 4 чоловік призначених Верховною радою та Голова правління 
4. 6 чоловік призначених Верховною радою та Голова правління  
5. Голова Правління НБУ і по 5 чоловік від Верховної Ради та Кабінету міністрів 

3

410

 Необхідними умовами для успішного функціонування режиму інфляційного таргетування є: 
1. наявність дієвих інструментів реалізації грошово-кредитної політики 
2. низька  облікова ставка НБУ 
3. достатня величина грошової маси 
4. позитивна зміна грошової бази 
5. всі відповіді правильні 

1

411

 До фінансових посередників не відносяться:  
1. виробничі підприємства 
2. кредитні спілки 
3. банки 
4. пенсійні фонди 
5. страхові компанії 

1

412

 Друга компонента-опора Базельської угоди ІІ базується на принципах: 
1. капітал понад мінімальні норми 
2. немає правильної відповіді 
3. капітал в  межах його достатності 
4. мінімальний капітал 
5. капітал необмежений 

1

413

 Емісійна функція банківської системи  пов’язана: 
1. з діяльністю на міжбанківському ринку 
3. з високим ризиком банківської діяльності 
3. немає правильної відповіді 
4. з рефінансуванням центральним банком банків другого рівня 
5. з тим, що банківська  система постійно змінює масу грошей в обігу 

5

414

 Загальними рисами банківської системи є такі: 
1. всі відповіді є вірними 
2. поєднання багатьох однотипних елементів 
3. саморегуляція 
4. динамічність 
5. закритість 

1

415

 Загальними рисами банківської системи є такі: 
1. демократичність 
2. дворівнева структура 
3. централізоване регулювання кожного банку 
4. наявність загальносистемної інфраструктури 
5. динамічність 

5

416
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 Залишкова частка в активах банку після вирахування всіх зобов’язань є: 
1. регулятивним капіталом 
2. чистими зобов’язаннями 
3. чистим активом 
4. регулятивним капіталом 
5. власним капіталом 

5

417

 За рахунок надійного зберігання заощаджень,  якісного формування та обслуговування активів банк отримує 
належний прибуток за концепцією: 
1. банк як посередник 
2. банк як підприємницька структура 
3. банк як портфель або баланс 
4. банк як інформаційний центр 
5. банк як підприємство 

2

418

 Необхідними умовами для успішного функціонування режиму інфляційного таргетування є: 
1. розвинуті фінансові ринки 
2. низька  облікова ставка НБУ 
3. достатня величина грошової маси 
4. позитивна зміна грошової бази 
5. зростання реального та номінального обсягу ВВП 

1

419

 За суб’єктами контроль в банку класифікується на: 
1. немає правильної відповіді 
2. адміністративний 
3. поточний 
4. внутрішній 
5. фактичний 

4

420

 За суб’єктом контроль у банку класифікується на: 
1. фактичний 
2. попередній 
3. адміністративний 
4. зовнішній 
5. немає правильної відповіді 

4

421

 За формою організації контроль в банку класифікується на: 
1. фактичний 
2. зовнішній 
3. документальний 
4. попередній 
5. бухгалтерський 

5

422

 За часом проведення контроль в банку класифікується на: 
1. адміністративний 
2. поточний 
3. фактичний 
4. зовнішній 
5. немає правильної відповіді 

2

423

 З метою забезпечення керівництва банку оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією ведеться: 
1. фінансовий облік 
2. податковий облік 
3. синтетичний облік 
4. аналітичний облік 
5. управлінський облік 

5

424

 З метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати ведеться: 
1. синтетичний облік 
2. фінансовий облік 
3. податковий облік 
4. управлінський облік 
5. аналітичний облік 

3

425

 З точки зору власності на капітал Центральні банки  бувають: 
1. публічні 
2. державні 
3. кооперативні 
4. немає правильної відповіді 
5. іноземні 

2

426

 З точки зору власності на капітал Центральні банки  бувають: 
1. акціонерні 
2. кооперативні 
3. іноземні 
4. публічні 
5. немає правильної відповіді 

5

427

 Керівними  органами  НБУ є: 
1. кредитна рада НБУ 
2. Центральний апарат НБУ 
3. збори акціонерів НБУ 
4. правління НБУ 
5. департамент грошово-кредитної політики НБУ 

4

428

 Міжнародний кооперативний альянс визначив такі принципи: 
1. саморегуляція 
2. всі відповіді вірні 
3. добровільність 
4. самовіддача 
5. самореалізація 

3

429
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 Міжнародний кооперативний альянс визначив такі принципи: 
1. самореалізація 
2. всі відповіді вірні 
3. самоповага 
4. самоліквідація 
5. самоуправління  

5

430

 Міжнародний кооперативний альянс визначив такі принципи: 
1. всі відповіді вірні 
2. локальност і 
3. універсальності 
4. самовідповідальності 
5. самодопомоги 

1

431

 Мультиплікатор власного капіталу банку є: 
1. показником прибутковості банківської діяльності 
2. методом фінансового аналізу банківської діяльності 
3. показником незалежності банку 
4. всі відповіді правильні 
5. показником фінансового важеля  банку 

5

432

 Найбільш характерними причинами банківських криз є: 
1. низькі відсоткові ставки за депозитами 
2. високий рівень кредитного ризику 
3. низькі відсоткові ставки за кредитами 
4. високі відсоткові ставки за депозитами 
5. високі відсоткові ставки за кредитами 

2

433

 Найбільш характерними причинами банківських криз є: 
1. відсутність належного банківського нагляду 
2. низький рівень платоспроможності банків  
3. всі відповіді правильні 
4. високий рівень проблемних кредитів  
5. нерівномірний розподіл прибутків між банками різних груп 

1

434

 На пропозицію грошей банки впливають через: 
1. формування обов’язкових резервів в НБУ 
2. створення резервів  за активними операціями 
3. грошово-кредитний мультиплікатор 
4. формування ресурсної бази 
5. немає правильної відповіді 

3

435

 Ознаками, що вирізняють банки від інших фінансових посередників є: 
1. діяльність на фондовому ринку 
2. прийняття на себе безумовних зобов’язань з фіксованою сумою боргу 
3. діяльність у сфері бізнесу 
4. діяльність на ринку кредитування 
5. всі відповіді правильні 

2

436

 Операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності згідно з принципом: 
1. всі відповіді правильні 
2. послідовності 
3. безперервності 
4. повного висвітлення 
5. обачності 

1

437

 Організаційний менеджмент банку включає такі сфери діяльності: 
1. всі відповіді правильні 
2. управління інформаційними технологіями 
3. управління ліквідністю та резервами 
4. управління власним капіталом банку 
5. управління активами і зобов’язаннями 

2

438

 Організаційний менеджмент у банку не включає такі сфери діяльності: 
1. управління ліквідністю та резервами 
2. організацію систем контролю 
3. організацію систем безпеки банку 
4. управління кадровим потенціалом 
5. управління інформаційними системами 

1

439

 Основними завданнями фінансового аналізу в банку з позицій банку є: 
1. оптимізація  структури активних та пасивних операцій 
2. збільшення процентних ставок за кредитами 
3. немає правильної відповіді 
4. зменшення процентних ставок за депозитами 
5. оцінка якості та вартості обслуговування 

1

440

 Основними завданнями фінансового аналізу в банку з позицій клієнтів є: 
1. всі відповіді правильні 
2. визначення фінансової стійкості банку 
3. зниження ризикованості банківських операцій 
4. зниження процентних ставок за кредитами 
5. оцінка якості та вартості обслуговування 

5

441

 Основними завданнями фінансового аналізу в банку з позицій НБУ є: 
1. оцінка якості та вартості обслуговування 
2. зниження ризикованості банківських операцій 
3. визначення фінансової стійкості банку 
4. немає правильної відповіді 
5. зниження процентних ставок за кредитами 

2

442
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 Основними завданнями фінансового аналізу в банку з позицій НБУ є: 
1. оцінка якості та вартості обслуговування 
2. зниження процентних ставок за кредитами 
3. оптимізація  структури активних та пасивних операцій банку 
4. всі відповіді правильні 
5. виконання економічних нормативів  НБУ 

5

443

 Основними об’єктами аналізу банківської діяльності можуть бути: 
1. показники економічних нормативів 
2. темпи зростання банку 
3. обсяги активів 
4. показники ліквідності й платоспроможност і банку 
5. всі відповіді правильні 

5

444

 Основними об’єктами аналізу банківської діяльності не можуть бути: 
1. темпи зростання банку 
2. показники ліквідності й платоспроможност і банку 
3. активи банку 
4. показники економічних нормативів 
5. немає правильної відповіді 

5

445

 Основою Базельської угоди ІІ є компоненти-опори: 
1. всі відповіді правильні 
2. мінімальні вимоги до кредитного та ринкового ризиків 
3. вимоги до регулювання  банківської діяльності 
4. контроль з боку нагляду 
5. кредитна дисципліна 

4

446

 Основою Базельської угоди ІІ є компоненти-опори: 
1. всі відповіді правильні 
2. кредитна дисципліна 
3. мінімальні вимоги до кредитного та ринкового ризиків 
4. вимоги до регулювання  банківської діяльності 
5. мінімальні вимоги до капіталу банку 

5

447

 Основою Базельської угоди ІІ є компоненти-опори: 
1. мінімальні вимоги до кредитного ризику 
2. ринкова дисципліна 
3. вимоги до регулювання  банківської діяльності 
4. мінімальні вимоги до ринкового ризику 
5. немає правильної відповіді 

2

448

 Перевагами державних банків на ринку фінансових послуг є: 
1. всі відповіді правильні 
2. з їх допомогою, держава може впливати на кон’юнктуру ринку 
3. довіра до населення 
4. стабільна діяльність 
5. безризикова діяльність 

2

449

 Перевагами державних банків на ринку фінансових послуг є: 
1. їх фінансова стійкість 
2. діяльність з помірним ризиком 
3. всі відповіді правильні 
4. довіра до державних банків населення 
5. через них можуть виконуватись соціальні та бюджетні програми 

5

450

 Перевагами кредитного кооперативу є: 
1. немає правильної відповіді 
2. можливість кредитувати тільки один регіон 
3. можливість кредитувати тільки своїх членів кооперативу 
4. можливість розпоряджатися  невеликими вкладами та кредитами 
5. можливість кредитувати тільки одну галузь економіки 

5

451

 Перший конгрес кооперативних товариств у Веймарі скликав: 
1. Фрідріх Райффайзен 
2. Герман Шульце-Деліч 
3. Михайло Іванович Туган-Барановський 
4. Бунге Микола Християнович 
5. Францішек Стефчик 

2

452

 Реалізація грошово-кредитної політики ґрунтується на таких основних принципах: 
1. пріоритетність розвитку фінансового сектора 
2. пріоритетність розвитку державних фінансів 
3. пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі 
4. всі відповіді правильні 
5. пріоритетність розвитку нефінансових корпорацій 

4

453

 Поправка до Базельської угоди І містила такі основні постулати: 
1. капітал адекватний ринковому ризику 
2. капітал банку адекватний операційному ризику 
3. капітал банку складається з основного та додаткового 
4. немає правильної відповіді 
5. капітал адекватний валютному ризику 

1

454

 Поправка до Базельської угоди І містила такі основні постулати: 
1. капітал банку складається з основного та додаткового 
2. капітал банку адекватний для покриття валютного ризику 
3. немає правильної відповіді 
4. капітал банку складається з першого, другого та третього рівнів 
5. капітал банку адекватний для покриття операційного ризику 

4

455
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 Порівняльний  аналіз діяльності різних банків дає можливість: 
1. немає правильної відповіді 
2. прогнозувати банкрутство банку 
3. оцінювати кредитний ризик банку 
4. прогнозувати фінансовий стан банку від економічних обставин 
5. визначати ефективність діяльності банку 

4

456

 Послугами кооперативного банку є: 
1. надання кредитів лише власникам 
2. надання споживчих кредитів  населенню 
3. збереження цінних паперів населення 
4. здійснення інвестиційних операцій в одній галузі економіки 
5. надання іпотечних кредитів населенню на купівлю житла 

1

457

 Постійне застосування облікової політики здійснюється за принципом: 
1. повного висвітлення 
2. безперервності 
3. немає правильної відповіді 
4. послідовності 
5. обачності 

2

458

 Предметом  банківської статистики є статистичне  вивчення: 
1. процесу реєстрації банку 
2. процесу формування капіталу банку 
3. процесу здійснення валютних операцій 
4. процесу здійснення розрахункових операцій 
5. всі відповіді правильні 

2

459

 Предметом  фінансового аналізу в банках є: 
1. наслідки кризового стану 
2. немає правильної відповіді 
3. причини утворення і зміни результатів фінансової діяльності 
4. результати економічних процесів, які впливають  на діяльність  банку 
5. економічні відносини між банком та його клієнтами 

3

460

 При збільшенні рівня мультиплікатора власного капіталу банку:  
1. немає правильної відповіді 
2. зростає потенціал банку для більш високих виплат акціонерам 
3. збільшується рівень ліквідності банку 
4. знижується потенціал банку для більш високих виплат власникам 
5. зменшується ступінь  ризику банкрутства банку 

2

461

 При збільшенні рівня мультиплікатора власного капіталу банку:  
1. збільшується рівень інфляції 
2. зменшується ступінь  ризику банкрутства банку 
3. зменшується рівень інфляції 
4. немає правильної відповіді 
5. збільшується ступінь ризику банкрутства  банку 

5

462

 При зменшенні рівня  мультиплікатора власного капіталу банку: 
1. зростає потенціал банку для більш високих виплат акціонерам 
2. немає правильної відповіді 
3. знижується потенціал банку для більш високих виплат власникам 
4. збільшується прибутковість  банку 
5. збільшується ступінь ризику банкрутства  банку 

3

463

 При зменшенні рівня  мультиплікатора власного капіталу банку: 
1. знижується потенціал банку щодо залучення ресурсів 
2. збільшується ступінь ризику банкрутства  банку 
3. зменшується ступінь  ризику банкрутства банку 
4. зростає потенціал банку для більш високих виплат акціонерам 
5. немає правильної відповіді 

3

464

 Принципами банківського менеджменту є:  
1. гнучкість організаційної структури управління 
2. планування 
3. немає правильної відповіді 
4. регулювання 
5. мотивація 

1

465

 Принципами банківського менеджменту є:  
1. всі відповіді правильні 
2. вибір управлінських рішень 
3. єдність поглядів на інновації в  банківській діяльності 
4. єдність мети, результату та засобів його досягнення 
5. комунікабельність 

4

466

 Принципами банківської діяльності є: 
1. дешевше купити – дорожче продати 
2. дешевше купити – дорожче продати 
3. договірний характер відносин 
4. всі відповіді правильні 
5. правовий режим здійснення банківської діяльності 

4

467

 При створенні державного банку принциповим є: 
1. суб’єкт прийняття рішень у діяльності банку та  управління ним 
2. кредитування інвестиційних проектів 
3. спеціалізація  державного банку 
4. немає правильної відповіді 
5. кредитування бюджетних організацій 

1

468
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 При створенні державного банку принциповим є: 
1. можливість кредитування органів державної влади 
2. спеціалізація  державного банку 
3. можливість фінансувати дефіцит бюджету 
4. мета створення конкретного державного банку та його завдання 
5. необхідність кредитування державних підприємств  

4

469

 Рахунки банківських витрат є: 
1. активно-пасивними 
2. активними 
3. пасивними 
4. позабалансовими 
5. контрактивними 

2

470

 Рахунки банківських доходів є: 
1. пасивними 
2. активно-пасивними 
3. контрпасивними 
4. позабалансовими 
5. активними 

1

471

 Роль банківської інфраструктури  в забезпеченні життєдіяльності банку проявляється: 
1. сприяє створенню банку, формуючи всі умови для початку діяльності 
2. сприяє мінімізації ризиків банківської діяльності 
3. немає правильної відповіді 
4. сприяє підвищенню соціальної відповідальності банківських працівників 
5. сприяє створенню нових робочих місць 

1

472

 Роль банківської інфраструктури  в забезпеченні життєдіяльності банку проявляється: 
1. сприяє створенню банківського продукту і наданню банківських послуг 
2. немає правильної відповіді 
3. забезпечує соціальну відповідальність банківських фахівців 
4. забезпечує безпеку банківської діяльності 
5. сприяє підвищенню продуктивності праці банківських фахівців 

1

473

 Система управління ризиками  включає такі елементи: 
1. перерозподіл ризику 
2. розподіл ризику 
3. немає правильної відповіді 
4. контроль ризику 
5. передавання ризику 

4

474

 Систему управлінського обліку в банку розробляє:  
1. Національний банк України 
2. Базельський комітет з питань банківського нагляду 
3. Міністерство фінансів України 
4. Державна фіскальна служба України 
5. самостійно кожний банк 

4

475

 Склад Правління НБУ визначає: 
1. Рада акціонерів  НБУ 
2. Голова Правління НБУ 
3. Рада НБУ 
4. Міністр фінансів України 
5. Президент України 

2

476

 Стабілізаційна функція банківської системи  пов’язана: 
1. із соціальною відповідальністю банків 
2. з проблемою ліквідності банків 
3. немає правильної відповіді 
4. з високим рівнем ризиків у банківській діяльності 
5. з рефінансуванням банків  другого рівня 

4

477

 Статусом кооперативного банку є: 
1. комерційна організація  
2. громадська організація 
3. благодійна організація  
4. неприбуткова організація 
5. прибуткова організація в інтересах лише власників  

4

478

 Суб’єктом регулювання фінансового обліку в банку є: 
1. зовнішні аудиторські служби 
2. Міністерство фінансів України 
3. Національний банк України 
4. Кабінет міністрів  України 
5. Міністерство доходів  і зборів України 

3

479

 Термін банк походить від таких іншомовних слів: 
1. banguer 
2. всі відповіді правильні 
3. banguery 
4. banco 
5. bank 

4

480
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