
 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

1

 

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

2

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

4

3

 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

4

 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

5

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

1

6

 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

7

 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

8

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

9

 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

10

 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

11
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 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

12

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

13

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

14

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

1

15

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

3

16

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

5

17

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

18

 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

19

 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

20

До необоротних активів відносять: 
1. запаси палива 
2. незавершене виробництво 
3. основні засоби 
4. готівку 
5. запаси сировини  

3

21

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

4

22
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 Елементом інвестиційної діяльності підприємства є: 
1. виплати працівникам 
2. погашення позичок 
3. придбання цінних паперів 
4. платежі постачальникам 
5. виплата дивідендів 

3

23

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

2

24

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

25

Рентабельність усієї реалізованої продукції розраховується як: 
1. сума прибутку, отриманого від продажу всієї 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

26

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

4

27

Фінансовий звіт, що містить дані про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду: 
1. баланс 
2. звіт про фінансові результати 
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

3

28

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

1

29

 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

30

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

31

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

2

32

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

4

33

5 серпня 2020 р. Строрінка 3 з 44



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

34

 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

35

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

36

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

37

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 і поточні фінансові інвестиції 
4. виробничі запаси та поточні фінансові інвестиції 
5. необоротні активи, незавершене виробництво та грошові кошти в касі  

3

38

 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

39

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

4

40

 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

41

 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

42

 Основні засоби – це: 
1. матеріальні активи, які тривалий час перебувають у незмінній натурально-речовій формі 
2. матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання 
послуг, очікуваний термін корисного використання яких менше одного року 
3. частина нематеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва 
4. матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт 
5. матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання 
послуг, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року 

5

43

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

44
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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

45

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

3

46

 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

47

 Показник, який відображає частку знову введених цих 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

48

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

2

49

 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

50

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

1

51

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

2

52

 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

53

 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

54

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

55
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До фінансових ресурсів, що формуються за рахунок власних та прирівняних до них коштів віднесемо: 
1. кредити банків 
2. нерозподілений прибуток 
3. дивідендні виплати 
4. кредиторська заборгованість за розрахунками 
5. внески до резервного фонду  

2

56

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

57

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

58

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

59

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

60

 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

61

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

3

62

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

63

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

64

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

65

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

66
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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

67

 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

68

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

69

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

4

70

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

1

71

 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. податок на доходи фізичних осіб 
4. податок на прибуток підприємств 
5. податок на додану вартість  

2

72

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

1

73

 На 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

74

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

75

 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

76

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

1

77
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 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

78

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

5

79

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

80

Матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) котрих становить понад один рік, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій (або використання 
в процесі операційного циклу, якщо він триваліший за один рік), це: 
1. оборотні засоби 
2. основні засоби 
3. права інтелектуальної власності 
4. предмети праці 
5. запаси  

2

81

 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

82

 До суб’єктів фінансів підприємств не належать: 
1. замовники 
2. позабюджетні фонди 
3. фізичні особи 
4. страхові компанії 
5. аудиторські організації 

3

83

За ступенем планування оборотні активи підприємства класифікують на: 
1. нормовані та ненормовані; 
2. матеріальні та фінансові; 
3. швидко- та слаболіквідні; 
4. стратегічні та тактичні; 
5. інвестиційні та фінансові. 

1

84

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

85

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

86

Показник, що відображає 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

87

 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

88
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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

89

 Проведення розрахункових операцій підприємствами 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

90

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

1

91

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

92

 Чистий прибуток підприємства не використовується на: 
1. виплату матеріального заохочення працівникам підприємства 
2. виплату дивідендів 
3. формування резервного капіталу 
4. сплату процентів за позиками 
5. сплату податку на прибуток  

5

93

 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

94

 Який з методів не є методом нарахування амортизації основних фондів: 
1. прискореного зменшення залишкової вартості 
2. кумулятивний 
3. зменшення залишкової вартості 
4. балансовий 
5. прямолінійний  

4

95

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

96

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

3

97

 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

98

 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 визначається 
5. Чистий прибуток (збиток) 

1

99
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 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

100

 Яка вартість основних фондів розраховується різницею первісної вартості та зносу: 
1. залишкова 
2. ліквідаційна 
3. переоцінена 
4. відновна 
5. ринкова  

1

101

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

102

 

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

103

 Фінансовий звіт, що містить відомості про генерування та використання грошових коштів протягом звітного 
періоду: 
1. баланс 
2. звіт про фінансові результати 
3. звіт про власний капітал 
4. примітки 
5. звіт про рух грошових коштів 

5

104

 Ціни на товари, які встановлюються під впливом попиту і пропозиції на ринку називаються: 
1. вільними 
2. регульованими 
3. фіксованими 
4. плаваючими 
5. не фіксованими  

1

105

 

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

2

106

В Україні в якості непрямих податків використовуються: 
1. акцизний податок, податок на додану вартість та мито 
2. податок з обороту, податок на додану вартість 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

107

 Частина грошових коштів підприємства, які мають цільове спрямування, — це ... 
1. грошові фонди 
2. фінансові ресурси підприємства 
3. залучені кошти 
4. інвестиції 
5. зобов’язання  

1

108

 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

109

 Коефіцієнт ліквідності активів підприємства, що визначається співвідношенням оборотного капіталу до поточних 
зобов’язань: 
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 
2. коефіцієнт поточної ліквідності 
3. чистий оборотний капітал 
4. коефіцієнт автономії 
5. коефіцієнт покриття  

5

110
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Дохід підприємства – це:  
1. зменшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження пасиву 
2. операції цивільно-правового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або 
розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами 
3. прибуток підриємства 
4. збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження активу, або зменшення зобов’язань 
5. немає правильної відповіді  

4

111

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

3

112

 

На розмір роздрібної ціни продукції підприємства не впливає:  
1. акцизний податок 
2. торгова націнка 
3. податок на додану вартість 
4. собівартість продукції 
5. інвестиційний дохід  

5

113

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, що визначається як відношення власних джерел до їх загальної суми: 
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 
2. коефіцієнт автономії  
3. чистий оборотний капітал 
4. коефіцієнт маневреності власного капіталу 
5. коефіцієнт покриття  

2

114

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

2

115

 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

116

 

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

117

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

118

 

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

119

 

Внутрішні фактори, що впливають на фінансовий результат підприємства поділяються на:  
1. трудові і фінансові 
2. виробничі та комерційні 
3. трудові і організаційні  
4. виробничі і невиробничі 
5. організаційні та ііноваційні  

4

120

Вкажіть, хто з боку держави здійснює контроль за діяльністю страховиків з найважливіших проблем страхування? 
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
2. наглядова Рада страховика 
3. Кабінет Міністрів України 
4. Міністерство фінансів України 
5. Міністерство економіки України  

1

121
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 Як називається функція страхування, яка полягає в передачі за певну плату страховикові матеріальної 
відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або 
договором? 
1. ризикова 
2. функція створення і використання страхових резервів 
3. інвестиційна 
4. заощаджувальна 
5. контрольна  

1

122

 Як називається певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості 
настання 
1. страхова премія 
2. страховий тариф 
3. страхова сума 
4. страховий ризик 
5. страхове відшкодування  

4

123

Яким узагальнюючим поняттям можна назвати страхові внески і страхові премії? 
1. страхові платежі  
2. страхове відшкодування 
3. страхові тарифи 
4. страховий ризик 
5. страхові ставки  

1

124

До якої галузі відноситься добровільне пенсійне страхування? 
1. змішаного 
2. майнового 
3. страхування відповідальності 
4. особистого 
5. майнового та страхування відповідальності  

4

125

У якому розмірі формування статутного фонду страховика дозволяється державними цінними паперами? 
1. не більше 45 % загального розміру статутного фонду 
2. не менше 15% загального розміру статутного фонду 
3. не більше 15 % загального розміру статутного фонду 
4. не більше 25 % загального розміру статутного фонду 
5. не більше 35 % загального розміру статутного фонду 

4

126

До якої галузі відноситься страхування майна фізичних осіб? 
1. змішаного страхування 
2. страхування відповідальності 
3. майнового страхування 
4. особистого страхування 
5. майнового страхування та страхування відповідальності  

3

127

 У якій сумі, згідно з чинним законодавством, встановлений мінімальний розмір статутного фонду страховика, який 
займається видами, іншими, ніж страхування життя? 
1. 100 тис. євро 
2. 1,5 млн. євро 
3. 5 млн. євро 
4. 1 млн. євро 
5. 3,5 млн. євро  

4

128

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

1

129

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

4

130

Вкажіть, у якій організаційно-правовій формі не можуть утворюватися страхові компанії в Україні? 
1. товариство з повною відповідальністю 
2. акціонерне товариство 
3. товариства з додатковою відповідальністю 
4. товариства з обмеженою відповідальністю 
5. командитне товариство  

4

131

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

2

132
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До якої галузі відноситься страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів? 
1. змішаного 
2. майнового 
3. особистого 
4. страхування відповідальності  
5. майнового та страхування відповідальності  

4

133

 Назвіть вид страхування, який полягає у страхуванні вантажів або майна при транспортуванні, а також на окремих 
частинах маршруту проходження, в місцях тимчасового зберігання і при навантаженні-розвантаженні по шляху 
доставки. 
1. карго 
2. каско 
3. страхування відповідальності 
4. страхування ризиків 
5. автострахування  

1

134

Від яких видів діяльності формуються доходи страховика: 
1. виробництва продукції 
2. страхових та депозитних операцій 
3. страхових операцій 
4. компенсаційних послуг 
5. страхової діяльності, розміщення та інвестування коштів та інших операцій  

5

135

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

4

136

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

4

137

Вкажіть податок, який сплачують страхові компанії від страхової діяльності: 
1. мито 
2. податок на додану вартість 
3. акцизний податок 
4. податок на прибуток 
5. державне мито  

4

138

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

2

139

 Вкажіть як називається грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний 
провести виплату при настанні страхового випадку 
1. страхова премія  
2. страхова сума 
3. страховий тариф 
4. страховий внесок 
5. страховий платіж  

2

140

До якої галузі відноситься медичне страхування? 
1. майнового страхування 
2. особистого та страхування відповідальності 
3. страхування відповідальності 
4. перестрахування 
5. особистого страхування  

5

141

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

1

142

Вкажіть, що з названого далі належить до елементів страхового ринку? 
1. державний бюджет і позабюджетні фонди 
2. страховики, страхувальники і страхові посередники 
3. промислові і торгові підприємства 
4. страховики та бюджетні установи 
5. банки і кредитні спілки  

2

143
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Вкажіть, що розуміють під маркетингом в страхуванні? 
1. систему продажі страхових продуктів 
2. систему пошуку резервів збільшення прибутку страховика 
3. оцінку фінансового стану страховика 
4. систему формування і розміщення страхових резервів 
5. системний підхід щодо організації діяльності страховика, метод дослідження страхового ринку 

5

144

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

2

145

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

5

146

Вкажіть, основний законодавчий акт, що регламентує діяльність страховика? 
1. Постанова Кабінету Міністрів України щодо проведення страхових операцій 
2. Спільний наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Уповноваженого органу 
3. Постанова Кабінету Міністрів України щодо проведення страхових операцій 
4. Закон України «Про страхування» 
5. Указ Президента «Про страхування» 

4

147

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

2

148

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

1

149

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

4

150

Вкажіть, які існують форми страхування? 
1. медична і від нещасних випадків 
2. обов’язкова та ризикова 
3. життя і ризикова 
4. добровільна і обов'язкова 
5. майнова, особиста, відповідальності 

4

151

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

1

152

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

5

153

В яку епоху існувало гільдійсько-цехове страхування? 
1. епоху середньовічного страхування 
2. епоху соціалізму 
3. епоху капіталізму 
4. античну епоху 
5. епоху давньоримського страхування  

1

154

5 серпня 2020 р. Строрінка 14 з 44



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

1

155

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

2

156

Дайте визначення, андеррайтинг - це: 
1. формування таблиць смертності 
2. процес прийняття ризику на страхування 
3. сплата податку на прибуток від страхової діяльності 
4. відшкодування збитку 
5. експертна оцінка майна  

2

157

Дайте визначення, вільні резерви — це: 
1. частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможності страховика 
2. частка резервного фонду страховика 
3. частка страхових резервів, яка резервується з метою виконання страхових зобов'язань перед клієнтами  
4. частка нестрахових зобов'язань 
5. частка статутного фонду страховика 

1

158

 Дайте визначення, контрибуція – це: 
1. право страховика звертатися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим 
самим страхувальником за однаковими об'єктами та умовами з пропозицією розділити витрати на відшкодування збитків 
2. право на комісію і прибуток 
3. вид договору перестрахування, при якому відшкодовуються тільки збитки в період дії договору 
4. документ, який засвідчує факт укладання договору страхування 
5. спосіб зменшення страхового ризику 

1

159

Дайте визначення, майнове страхування - це: 
1. форма страхування 
2. сфера страхування 
3. спосіб страхування 
4. галузь страхування 
5. вид страхування  

4

160

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

5

161

 Дайте визначення, страховий портфель – це: 
1. сукупність всіх інвестиційних активів 
2. розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування 
3. сума місячного страхового внеску за чинними договорами довгострокового страхування життя на певну дату в даному 
районі (на даній території) 
4. дійсна кількість застрахованих об’єктів або чинних договорів страхування в даному регіоні чи на підприємстві (в 
організації) 
5. сума всіх страхових об’єктів 

4

162

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

3

163

 Як називається форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески 
за рахунок державного бюджету 
1. добровільне страхування 
2. державне обов’язкове страхування  
3. особисте страхування 
4. страхування життя 
5. страхування відповідальності  

2

164

 Дайте відповідь, що розуміють під страховим ринком? 
1. механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси 
2. особливу сферу грошових економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар - страхова 
послуга 
3. механізм перерозподілу фінансових ресурсів 
4. інструмент перерозподілу грошових коштів між суб'єктами господарювання 
5. сферу обігу цінних паперів  

2

165
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Який орган здійснює видачу ліцензій на ведення страхової діяльності? 
1. Міністерство юстиції України 
2. Міністерство економічного розвитку та торгівлі в Україні 
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 
4. Кабінет Міністрів України 
5. Верховна Рада України  

3

166

Доповніть речення, об’єкти особового страхування... 
1. мають вартісну оцінку 
2. не має вартісної оцінки лише страхування пенсій  
3. не має вартісної оцінки лише страхування працездатності людини 
4. не має вартісної оцінки лише змішане страхування життя 
5. не мають вартісної оцінки  

5

167

 Як називається форма об’єднання страховиків, що здійснюють обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
власників автотранспортних засобів з метою координації їх діяльності при здійсненні страхування в Україні та за її 
межами? 
1. Ядерний страховий пул 
2. Морське страхове бюро 
3. Авіаційне страхове бюро 
4. Моторне (транспортне) страхове бюро України 
5. Ліга страхових організацій  

4

168

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

2

169

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

4

170

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

4

171

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

4

172

Вкажіть, як називається ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування 
1. страхова премія 
2. страхова виплата 
3. страховий тариф  
4. викупна сума 
5. страхова одиниця  

3

173

Що є основним джерелом доходів від страхової діяльності? 
1. комісійні винагороди за перестрахування 
2. частки, сплачені перестраховиками 
3. страхові премії за договорами страхування та перестрахування 
4. частки, сплачені іноземними перестраховиками 
5. повернуті суми технічних резервів 

3

174

Етапи управління ризиком не включають : 
1. аналіз ризику та його оцінка 
2. введення ризик-менеджменту 
3. ідентифікація страхового ризику 
4. вибір об’єкта страхування 
5. контроль за ризиком  

4

175

Зазначте існуючий вид франшизи: 
1. схематична 
2. опосередкована 
3. пряма 
4. міжнародна 
5. умовна 

5

176
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Який принцип страхування полягає у вільному виборі страхувальником страховика, а страховиком страхувальника 
1. контрибуція 
2. конкурентність 
3. страховий ризик 
4. диверсифікація 
5. страховий інтерес 

2

177

Зазначте, хто (що) є страховим посередником? 
1. фондові біржі 
2. взаємні ощадні та кредитні спілки 
3. банки і інші фінансово-кредитні установи 
4. інвестиційні фонди і компанії 
5. страхові агенти і страхові брокери  

5

178

Зазначте, що відносять до підгалузей майнового страхування: 
1. добровільне і обов'язкове страхування 
2. страхування майна юридичних осіб і страхування майна фізичних осіб 
3. страхування відповідальності 
4. страхування життя та страхування від нещасних випадків 
5. страхування майна фізичних осіб  

2

179

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

4

180

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

1

181

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

2

182

Зазначте, які із зазначених видів страхування є добровільними? 
1. страхування засобів водного транспорту 
2. страхування працівників правоохоронних органів 
3. страхування будівель, що належать громадянам 
4. страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності 
5. страхування авіаційних суден  

3

183

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

5

184

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

3

185

За рахунок чого страховики можуть створювати вільні резерви? 
1. гарантійного фонду 
2. статутного фонду 
3. відрахувань зі страхових резервів 
4. нерозподіленого прибутку 
5. резервного фонду 

4

186

За рахунок чого утворюється основний дохід страховика зі страхування життя? 
1. інших видів діяльності 
2. операційної діяльності 
3. інвестиційної діяльності 
4. перестрахової діяльності 
5. страхової діяльності  

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

3

188

Що визнається об'єктом страхування за договором страхування цивільної відповідальності? 
1. майно страхувальника 
2. життя страхувальника 
3. здоров’я страхувальника 
4. транспортний засіб 
5. відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам  

5

189

Назвіть вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з 
договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі 
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою 
визначеного договором віку. 
1. страхування життя 
2. страхування відповідальності 
3. страхування здоров’я  
4. страхування капіталів 
5. медичне страхування  

1

190

 Страховик – це: 
1. юридична особа, яка згідно з чинним законодавством бере на себе відповідальність по відшкодуванню збитків та має 
ліцензію на ведення страхової діяльності 
2. юридична особа, яка здійснює страхування на підставі договору зі страхувальником 
3. фізична або юридична особа, що сплачує страхові платежі згідно договору страхування 
4. фізична або юридична особа, яка отримує відшкодування при настанні страхового випадку 
5. юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із договори страхування  

1

191

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

2

192

 Страхувальник – це: 
1. юридична особа, яка згідно з чинним законодавством бере на себе відповідальність по відшкодуванню збитків та має 
ліцензію на ведення страхової діяльності 
2. юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із договори страхування або є страхувальниками відповідно до 
законодавства України 
3. юридична особа, яка здійснює страхування на підставі договору зі страхувальником 
4. будь-яка особа, на чию користь укладений договір страхування 
5. юридична особа, яка отримує відшкодування при настанні страхового випадку 

2

193

Ким визначається страхова сума під час укладання договору змішаного страхування життя? 
1. тільки страхувальником 
2. тільки страховиком 
3. за погодженням між страховиком і страхувальником 
4. судовим органом 
5. Нацкомфінпослуг  

3

194

Ким встановлюється норматив на ведення страхової справи в обов'язкових видах страхування? 
1. страховиком 
2. страхувальником 
3. галузевим контролюючим органом 
4. Міністерством фінансів України 
5. Кабінетом Міністрів України  

5

195

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

5

196

 Якими причинами зумовлене обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 
засобів? 
1. необхідністю залучення коштів для утримання автомобільних доріг 
2. необхідністю створення ефективної системи захисту майнових інтересів потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах 
3. причинами релігійного характеру 
4. тим, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки 
5. складною економічної ситуацією в Україні  

2

197

 На основі чого визначається розрахунковий нормативний запас платоспроможності для страхових компаній, що 
здійснюють інші види страхування, ніж страхування життя? 
1. надходжень страхових премій та страхових виплат 
2. розміру статутного фонду 
3. кількості страхових полісів 
4. страхових премій, сплачених перестраховикам 
5. кількості укладених угод з перестрахування  

1

198
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Як називається товариство, учасники якого одночасно є страхувальниками та страховиками? 
1. кептивне товариство  
2. повне товариство 
3. товариство взаємного страхування 
4. командитне товариство 
5. акціонерне товариство  

3

199

На основі чого може складатися таблиця смертності? 
1. бажання страховика 
2. бажання страхувальника 
3. показників статистичного обліку населення в країні 
4. матеріалів зарубіжних страхових компаній 
5. результатами експертного опитування  

3

200

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

1

201

Страховики в Україні отримують ліцензію на проведення… 
1. діяльності, пов'язаної з формуванням страхових резервних фондів 
2. діяльності, пов'язаної з оцінкою збитків і розміру відшкодування 
3. конкретних видів страхування 
4. діяльності, пов'язаної з оцінкою страхових ризиків 
5. діяльності, пов'язаної з розміщенням страхових резервів  

3

202

 Вкажіть, як називається страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання 
частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика резидента або нерезидента 
1. перестрахування 
2. співстрахування 
3. контрибуція 
4. суброгація 
5. франшиза 

1

203

На яких принципах будується страхування : 
1. пропорційна відповідальність 
2. обов'язковість настання страхової події 
3. непропорційна відповідальність 
4. часткове покриття збитку 
5. страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін  

5

204

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

3

205

Правила страхування – це: 
1. договір страхування 
2. перелік претензій страхувальника до страховика 
3. документ, що визначає умови проведення кожного виду страхування 
4. страховий акт 
5. страховий поліс  

3

206

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

3

207

 Окресліть визначення страхового продукту: 
1. специфічні послуги, що пропонуються на страховому ринку, ціна яких відображається у страховому тарифі і формується на 
основі конкуренції при порівнянні попиту і пропозиції 
2. правила страхування 
3. страхові поліси з окремих видів страхування 
4. страхові тарифи з окремих видів страхування 
5. сукупність нормативних документів, що регулюють страхову діяльність 

1

208

Перестрахування класифікується за видами договорів на: 
1. пропорційне та нерпопорційне 
2. факультативне та облігаторне 
3. зарубіжне та вітчизняне 
4. просте та складне 
5. факультативне та пропорційне  

1

209
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Приймається на страхування ризик, якщо вірогідність його настання не перевищує … 
1. 20% 
2. 10% 
3. 15% 
4. 8% 
5. 5% 

2

210

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

2

211

 Страховий випадок – це: 
1. подія, яка фактично відбулася у зв’язку з настанням стихійного лиха або нещасного випадку 
2. дожиття фізичної особи до обумовленої договором страхування події 
3. подія, настання якої не передбачено договором страхування 
4. подія, при настанні якої страховик не сплачує страхове відшкодування страхувальнику 
5. подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок 
страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій 
особі  

5

212

 Громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової 
діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів) за комісійну винагороду, називаються: 
1. андерайтери 
2. перестраховики 
3. страхувальники 
4. страхові агенти 
5. страхові брокери 

4

213

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

214

 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 статутного фонду 
2. 10 % суми страхових резервів 
3. 10 % суми статутного фонду, вільних та страхових резервів 
4. 10 % суми вільних та страхових резервів 
5. 10 % суми вільних резервів  

3

215

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 спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів 
4. у концентрації та використанні коштів, необхідних для розподілу між усіма страхувальниками збитків 
5. у передачі за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику 

2

216

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

2

217

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

3

218

Чим є виконання страхувальником зобов’язань за договором страхування? 
1. підставою для сплати тантьєми 
2. однією з умов для отримання страхового відшкодування 
3. частиною страхового внеску 
4. своєчасною сплатою страхових внесків 
5. складовою частиною страхового продукту 

4

219

Чим є страхові резерви, які формуються страховиком? 
1. франшизою 
2. немає правильної відповіді 
3. гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками 
4. витратами страховика на проведення страхування 
5. власними коштами страховика  

3

220
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Назвіть ризики які передбачають отримання або нульового, або негативного результату 
1. поточні 
2. спекулятивні 
3. чисті 
4. інвестиційні 
5. допустимі  

3

221

В яких формах виникли перші страхові організації? 
1. товариства взаємного страхування 
2. приватні товариства 
3. акціонерні товариства 
4. державні страхові організації 
5. кептивні страхові організації  

1

222

 Сутність якої функції страхування полягає у фінансуванні заходів для запобігання страхових подій або мінімізації 
збитків, відповідно до умов договору страхування 
1. превентивна 
2. ризикова 
3. заощадження коштів 
4. інвестиційна 
5. фінансова  

1

223

Яка функція страхування проявляється у накопичувальному характері довгострокових видів страхування життя? 
1. ризикова 
2. заощаджувальна 
3. функція створення і використання страхових резервів 
4. інвестиційна 
5. контрольна  

2

224

 Як називається функція страхування, яка полягає у накопиченні страховиком певного капіталу, достатнього для 
забезпечення покриття збитків, що виникають у страхувальника відповідно до договору страхування?  
1. ризикова  
2. функція створення і використання страхових резервів 
3. заощаджувальна 
4. інвестиційна 
5. контрольна  

2

225

 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

226

 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 першого ризику  
3. система дробового ризику  
4. система квотної відповідальності 
5. система граничного ризику 

1

227

 Який принцип страхування полягає в тому, що ані страхувальник, ані страховик не мають права приховувати один 
від одного інформацію стосовно об’єкта страхування? 
1. контрибуція 
2. максимальної сумлінності 
3. страховий ризик 
4. диверсифікація 
5. страховий інтерес 

2

228

Який принцип страхування здійснюється з метою мінімізації ризиків страховика і отримання більшого прибутку? 
1. контрибуція 
2. максимальної сумлінності 
3. диверсифікація 
4. страховий ризик 
5. страховий інтерес 

3

229

 Як називається підрозділ страхової компанії, який не має статусу самостійної юридичної особи і займається, як 
правило, збиранням інформації, рекламою, пошуком клієнтів, але не здійснює комерційної діяльності? 
1. філія 
2. відділення 
3. представництво 
4. агентство 
5. філіал 

3

230

 Як називається підрозділ страхової компанії, який не має статусу самостійної юридичної особи і здійснює страхову 
діяльність на які страховик одержав ліцензії? 
1. відокремлений підрозділ 
2. філія 
3. представництво 
4. агентство 
5. головний офіс 

2

231
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 Як називається особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга, а 
саме страховий захист і на якому формуються попит та пропозиція на цю послугу? 
1. фінансовий ринок 
2. страховий ринок 
3. грошовий ринок 
4. ринок капіталів 
5. біржовий ринок  

2

232

 Як називається система міжнародних договорів і страхового поліса зі страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів, які виїжджають у країни-членами цієї системи 
1. червона карта 
2. жовта карта 
3. зелена карта 
4. біла карта 
5. чорна карта 

3

233

 Яка система страхового забезпечення передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитків, але в межах 
страхової суми 
1. система першого ризику  
2. система дробового ризику 
3. система пропорційної відповідальності 
4. система граничного ризику 
5. система повної відповідальності  

1

234

 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. диспашер  
5. андеррайтер  

4

235

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

2

236

Які види резервів формують страховики? 
1. резерви із страхування життя та резерви збитків 
2. технічні резерви і резерви із страхування життя 
3. резерви належних виплат страхових сум 
4. технічні резерви 
5. резерви математичні  

2

237

Яка класифікація передбачає виокремлення етапів розвитку страхування? 
1. класифікація за формами страхування 
2. класифікація за історичними ознаками 
3. класифікація за економічними ознаками 
4. класифікація за юридичними ознаками 
5. класифікація за страховими ризиками  

2

238

 Як називається оговорена в договорі страхування частина збитків, яка не підлягає відшкодуванню страховиком, 
коли розмір збитку знаходиться в межах франшизи? 
1. суброгація  
2. умовна франшиза  
3. часова франшиза 
4. безумовна франшиза  
5. контрибуція  

2

239

Назвіть ставку податку на прибуток за договорами з довгострокового страхування життя, договорами 
добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема договорів страхування додаткової пенсії 
1. 3% 
2. 5% 
3. 18% 
4. 15% 
5. 0% 

5

240

З означених нижче тверджень, які характеризують раціоналістичну концепцію, виберіть правильне: 
1. гроші виникли в результаті певної угоди між людьми 
2. гроші були створені і запроваджені в обіг купцями 
3. виникнення і розвиток грошей – тривалий еволюційний процес 
4. виникнення грошей спричинено розвитком обмінних операцій 
5. виникнення грошей викликано розвитком товарного виробництва  

1

241

З означених нижче тверджень, які характеризують еволюційну концепцію, виберіть правильне: 
1. гроші виникли в результаті певної угоди між людьми 
2. гроші були створені і запроваджені в обіг купцями 
3. гроші виникли в результаті угод між державами 
4. виникнення грошей викликано розвитком товарного виробництва та обміну 
5. гроші були запроваджені законодавчими актами держави  

4

242
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З означених нижче тверджень, які характеризують повноцінні гроші, виберіть правильне: 
1. гроші, у яких номінальна вартість відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені 
2. гроші, які виникли на основі кредитних відносин 
3. гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу 
4. гроші, які функціонують в обігу з номінальною, відмінною від реальної вартістю 
5. гроші, які з’явилися як замінники золотих монет  

1

243

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть неповноцінних грошей? 
1. гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу 
2. гроші, які знецінюються 
3. гроші, які перебувають в обігу з постійною вартістю 
4. гроші, у яких номінальна вартість відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені 
5. гроші, які функціонують в обігу з номінальною, відмінною від реальної вартістю  

5

244

Монопольне право в країні на емісію банкноти в обіг належить: 
1. казначейству 
2. центральному банку 
3. казначейству і уряду 
4. міністерству фінансів 
5. уряду 

2

245

Визначте, які гроші перебувають у сучасних умовах у грошовому обігу України: 
1. повноцінні 
2. дорогоцінні 
3. з постійною вартістю 
4. неповноцінні 
5. всі наведені види  

4

246

Паралельне виконання срібними і золотими монетами функцій грошей називається: 
1. монометалізмом 
2. біметалізмом 
3. квартаметалізмом 
4. монетаризмом 
5. демонеталізмом  

2

247

Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу – це: 
1. казначейська 
2. білонна 
3. банкнотна 
4. вексельна 
5. повноцінна  

2

248

Купівельна спроможність грошей – 
1. це кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю 
2. це кількість іноземної валюти, яку можна придбати за грошову одиницю 
3. це вартість виробництва грошової одиниці 
4. всі відповіді вірні 
5. це валютний курс Національного банку України  

1

249

Грошовий оборот - це: 
1. сукупність усіх грошових платежів 
2. безперервний рух грошей у процесі суспільного відтворення 
3. сукупність усіх безготівкових розрахунків 
4. процес переходу грошової одиниці від одного суб’єкта до іншого на певному етапі розширеного відтворення 
5. сукупність платежів, які обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення  

2

250

Сума грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів економіки у певний момент часу - це: 
1. грошовий агрегат 
2. грошовий оборот 
3. грошова маса 
4. грошова база 
5. грошовий обіг  

3

251

Специфічне угруповання активів за ступенем ліквідності - це: 
1. грошовий агрегат 
2. грошовий оборот 
3. грошова маса 
4. грошова база 
5. грошовий обіг  

1

252

Яке із тверджень відповідає дійсності: 
1. дохідність грошових форм агрегатів М0 найвища 
2. ризики втрати прибутку зменшуються від М0 до М3 
3. агрегат М3 більш ліквідний за агрегат М2 
4. агрегат М2 дохідніший за М3 
5. грошові агрегати формуються залежно від ліквідності різних форм грошей  

5

253
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Яке із тверджень неправильне: 
1. середня ліквідність М3 менша за ліквідність М2 
2. у складі М2 є елементи з ліквідністю, яка дорівнює 1 
3. агрегат М1 більш ліквідний за М2 
4. агрегат М1 дохідніший за М0 
5. середня дохідність М3 більша, ніж М2 

2

254

Маса грошей на балансі центрального банку: 
1. грошовий агрегат 
2. грошовий оборот 
3. грошова маса 
4. грошова база 
5. грошовий обіг  

4

255

Агрегат М0 включає: 
1. готівка на руках фізичних осіб 
2. готівка в касах банків 
3. кошти на поточних рахунках в банках 
4. кошти на строкових рахунках 
5. кошти за трастовими операціями  

1

256

За якою ознакою сформовані агрегати в Україні: 
1. за алфавітним порядком 
2. за величиною 
3. за ліквідністю 
4. за дохідністю 
5. за ризикованістю  

3

257

Який агрегат найдохідніший: 
1. М0 
2. М1 
3. М2 
4. М3 
5. М4 

4

258

Який грошовий агрегат найбільш ліквідний: 
1. М0 
2. М1 
3. М2 
4. М3 
5. М4 

1

259

Рівняння обміну Фішера: 
1. V*P = M*Q 
2. Q*M = P*V 
3. M*P = Q*V 
4. Р*М = Q*І 
5. P*Q = V*M 

5

260

Об’єктом грошового ринку є: 
1. гроші 
2. кредит 
3. золото 
4. деривативи 
5. цінні папери  

1

261

 Система економічних відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворення їх у позичковий капітал і 
його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення - це: 
1. ринок позичкових капіталів 
2. валютний ринок 
3. ринок цінних паперів 
4. фондовий ринок 
5. відкритий ринок  

1

262

 Система фінансово-економічних відносин, пов’язаних із здійсненням операцій купівлі-продажу (обміну) чужоземних 
валют і платіжних документів у чужоземних валютах - це: 
1. ринок позичкових капіталів 
2. валютний ринок 
3. ринок цінних паперів 
4. фондовий ринок 
5. відкритий ринок  

2

263

Частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів - це: 
1. ринок позичкових капіталів 
2. валютний ринок 
3. ринок цінних паперів 
4. кредитний ринок 
5. відкритий ринок  

3

264
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На якому ринку відбувається повторна купівля-продаж (обіг) цінних паперів: 
1. первинний ринок цінних паперів 
2. вторинний ринок цінних паперів 
3. основний ринок цінних паперів 
4. другорядний ринок цінних паперів 
5. вірна відповідь відсутня  

2

265

Інфляція – це 
1. знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе через зростання цін 
2. знецінення грошей внаслідок надмірного скорочення їх маси в обороті, що виявляє себе через зростання цін 
3. знецінення грошей внаслідок надмірного скорочення їх маси в обороті, що виявляє себе через падіння цін 
4. знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе через падіння цін 
5. зростання вартості грошей  

1

266

Для якого виду інфляції є характерним не підвищення цін, а зростання дефіциту товарів: 
1. очікувана 
2. неочікувана 
3. прихована 
4. повзуча 
5. відкрита 

3

267

Які чинники не спричиняють інфляцію попиту: 
1. дефіцит бюджету та зростання державного боргу 
2. кредитна експансія банків 
3. спіраль «зарплата-ціни» 
4. зростання собівартості продукції 
5. вірна відповідь відсутня  

4

268

Інфляція витрат обумовлена: 
1. зростанням споживчих витрат 
2. вірна відповідь відсутня 
3. зростанням інвестиційних витрат 
4. зростанням собівартості продукції 
5. зростанням сукупних витрат  

4

269

Темп зростання цін від 10 до 100% на рік є характерним для інфляції: 
1. повзуча 
2. гіперінфляція 
3. галопуюча 
4. відкрита 
5. інфляція попиту 

3

270

Монетарна інфляція – це 
1. інфляція попиту 
2. інфляція витрат 
3. відкрита 
4. прихована 
5. очікувана  

1

271

Інфляція пропозиції – це 
1. інфляція попиту 
2. інфляція витрат 
3. відкрита 
4. прихована 
5. очікувана  

2

272

 В процесі якої реформи проводиться обмін старих купюр на нові та перерахунок всіх грошових показників, за 
певним співвідношенням? 
1. ревальвація 
2. реформа конфіскаційного типу 
3. нуліфікація 
4. деномінаційна реформа 
5. одномоментна реформа 

4

273

Оголошення недійсними та вилучення з обороту старих грошових знаків та випуск замість них нових: 
1. інфляція 
2. девальвація 
3. нуліфікація 
4. дефляція 
5. революція  

3

274

В якому законодавчому акті зазначається, що грошовою одиницею України є гривня: 
1. Закон України «Про Національний банк України» 
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 
3. Закон України «Про кредитування» 
4. вірна відповідь відсутня 
5. Положення НБУ «Про кредитування» 

1

275
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За якими державним органом забезпечення стабільності гривні закріплюється як основна функція: 
1. Президент України 
2. Верховна Рада України 
3. Національний банк України 
4. Міністерство Фінансів України 
5. Кабінет Міністрів  

3

276

Який фінансовий інститут користується монопольним правом випуску банківських білетів: 
1. центральний банк 
2. уряд 
3. казначейство 
4. міністерство фінансів 
5. комерційні банки  

1

277

Національний банк України проводить емісію: 
1. казначейських білетів 
2. банківських білетів 
3. казначейських та банківських білетів 
4. вірна відповідь відсутня 
5. лотерейних білетів  

2

278

Який фінансовий інститут випускає казначейські білети? 
1. центральний банк 
2. уряд 
3. казначейство 
4. міністерство фінансів 
5. комерційні банки  

3

279

Хто здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання в Україні: 
1. Президент України 
2. Верховна Рада України 
3. Кабінет Міністрів України 
4. Національний банк України 
5. Міністерство фінансів 

4

280

 Грошова система, в якій держава законодавчо закріплює роль загального еквіваленту за двома металами 
називається: 
1. регульована грошова система 
2. неринкова грошова система 
3. монометалізм 
4. біметалізм 
5. система кредитних грошей  

4

281

 Грошова система, за якої роль загального еквіваленту закріплено лише за одним валютним металом золотом чи 
сріблом називається: 
1. регульована грошова система 
2. біметалізм 
3. монометалізм 
4. грошова система «кульгаючої» валюти 
5. паперово-грошова система  

3

282

Залежно від курсу інших валют валюта поділяється на: 
1. сильну 
2. конвертовану 
3. вірна відповідь відсутня 
4. неконвертовану 
5. резервну 

1

283

 Валюта, в якій центральні банки інших держав накопичують і зберігають резерви для міжнародних розрахунків за 
зовнішньо-торговельними операціями та іноземними інвестиціями, називається: 
1. конвертована 
2. іноземна 
3. національна 
4. резервна 
5. вірна відповідь відсутня  

4

284

Конвертованість грошової одиниці – це 
1. можливість валюти вільно обмінюватись на валюти інших країн 
2. не можливість валюти бути вільно обмінюватись на валюти інших країн 
3. вірна відповідь відсутня 
4. можливість валюти обмінюватись на інші за постійним фіксованим курсом 
5. можливість валюти бути прийнятою в будь-якій країні як офіційний засіб обігу 

1

285

 Якщо обмін національної валюти на іноземну дозволяється тільки певним категоріям суб’єктів господарювання або 
за певними видами операцій, то дана валюта є: 
1. конвертованою 
2. неконвертованою 
3. всі відповіді вірні 
4. повно конвертованою 
5. частково конвертованою  

5

286
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 Валютний курс скорегований на відносний рівень цін у своїй країні і в тій країні, до валюти якої котирується 
національна валюта, називається: 
1. номінальний валютний курс 
2. вірна відповідь відсутня 
3. реальний валютний курс 
4. офіційний валютний курс 
5. прихований валютний курс  

3

287

Який валютний курс самостійно формується на валютних біржах під впливом попиту і пропозиції: 
1. фіксований валютний курс 
2. плаваючий валютний курс 
3. змішаний валютний курс 
4. реальний валютний курс 
5. номінальний валютний курс 

2

288

Встановлення валютного курсу на основі ринкових механізмів називається: 
1. котирування 
2. конвертованість 
3. монометалізм 
4. вірна відповідь відсутня 
5. паритет купівельних спроможностей  

1

289

Виберіть твердження, що характеризують пряме котирування: 
1. вартість одиниці іноземної валюти, що виражається у національній валюті 
2. вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти 
3. вірна відповідь відсутня 
4. вираження курсу однієї валюти відносно іншої через третю 
5. курс, згідно з яким банк продає валюту 

1

290

Виберіть твердження, що характеризують непряме котирування: 
1. вартість одиниці іноземної валюти, що виражається у національній валюті 
2. вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти 
3. вірна відповідь відсутня 
4. вираження курсу однієї валюти відносно іншої через третю 
5. курс, згідно з яким банк продає валюту 

2

291

Різниця між курсом продажу і купівлі називається: 
1. маржа 
2. паритет купівельних спроможностей 
3. реальний валютний курс 
4. номінальний курс 
5. вірна відповідь відсутня  

1

292

Об’єктом комерційного кредиту є: 
1. грошовий капітал 
2. цінні папери 
3. валютні цінності 
4. іноземні інвестиції 
5. товарний капітал  

5

293

Незабезпечені кредити, що надаються банком надійним клієнтам називаються: 
1. гарантовані 
2. безнадійні 
3. споживчі 
4. конверсійні 
5. бланкові  

5

294

Один з учасників стосунків, який надає позику і має право вимагати сплату боргу від боржника – це:  
1. позичальник 
2. кредитор 
3. гарант 
4. страховик 
5. лихвар  

2

295

Яка з перелічених функцій відноситься до кредиту? 
1. відтворювальна 
2. емісійна 
3. акумулююча 
4. міри вартості 
5. превентивна  

2

296

Лізинговий кредит – це: 
1. кредит, коли однією з сторін кредитної угоди є банк 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату 
3. довготермінова оренда майна, яке відноситься до основних фондів 
4. населенню на придбання нерухомості 
5. кредит, що надається банком чи підприємством для придбання предметів особистого споживання  

3

297

5 серпня 2020 р. Строрінка 27 з 44



Формою банківського кредиту є:  
1. грошова 
2. товарна 
3. віртуальна 
4. документальна 
5. змішана  

1

298

Що не може слугувати заставою для отримання позики? 
1. нерухоме майно 
2. фінансова звітність 
3. рухоме майно 
4. гарантія третьої особи 
5. цінний папір  

2

299

Сукупність кредитів наданих банком на певну дату – це: 
1. кредиторська заборгованість 
2. позичковий капітал 
3. державний кредит 
4. кредитний портфель 
5. кредитна лінія  

4

300

Кредитний портфель – це: 
1. капітал, що надається власником і забезпечує надходження прибутку у вигляді відсотку 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату 
3. грошова маса накопичена комерційним банком на коррахунку НБУ 
4. вид довгострокового банківського кредиту 
5. сума заборгованостей юридичних осіб, які мають бути сплачені підприємству на певну дату 

2

301

Іпотечний кредит – це: 
1. сукупність кредитів наданих банком на певну дату 
2. стосунки між юридичними особами, що виникають унаслідок оренди майна 
3. довгострокова позика під заставу майна (нерухомості) 
4. кредит, що надається банком чи підприємством для придбання предметів особистого споживання 
5. капітал, що надається власником і забезпечує надходження прибутку у вигляді відсотку 

3

302

Виберіть об’єкти іпотечного кредитування: 
1. золото 
2. квартира 
3. автомобіль 
4. товари першої необхідності 
5. холодильник  

2

303

Кредити, погашення яких на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін мають назву: 
1. погашені  
2. двосторонні 
3. пролонговані  
4. бланкові 
5. прострочені 

3

304

До мікроекономічного чинника, що впливає на розмір процентної ставки відносять: 
1. попит та пропозиція, які склалися на кредитному ринку 
2. термін користуванням кредитом 
3. стабільність грошового ринку 
4. політична нестабільність в державі 
5. грошово-кредитний мультиплікатор  

2

305

До макроекономічного чинника, що впливає на розмір процентної ставки відносять: 
1. розмір кредиту 
2. термін користуванням кредитом 
3. кредитна історія клієнта 
4. попит та пропозиція, які склалися на кредитному ринку 
5. рівень ризику 

4

306

Майбутня вартість вкладу за складними відсотками визначається за формулою: 

1. in1

S
P




 
2. S = P (1 + i)n 
3. I = P?n?i ; 
4. MV=PQ 
5. m=1/r 

2

307

Який фактор впливає на розмір процентної ставки? 
1. політична нестабільність в державі 
2. пора року 
3. рівень податкових ставок на доходи підприємств і населення 
4. дефіцит державного бюджету 
5. рівень інфляції  

5

308
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 Кредит – це 
1. перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів 
2. перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента 
3. задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держави у коштах 
4. економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах повернення, платності і 
добровільності 
5. добровільна допомога за умов цільового використання  

4

309

Споживчий кредит надається 
1. на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі 
2. торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів у розстрочку 
3. населенню на придбання нерухомості 
4. населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб 
5. державі для покриття бюджетного дефіциту 

4

310

В процесі кредитних відносин позичальником виступає: 
1. особа, яка одержує позику 
2. особа, яка надає позику і має право вимагати від боржника сплати боргу 
3. юридична особа, що займається господарською діяльністю 
4. особа, що здає рухоме або нерухоме майно в оренду 
5. органи влади, при наданні державних кредитів  

1

311

Якщо в заставу за кредитом клієнт надає нерухоме майно, то який це вид кредиту? 
1. лізинговий 
2. іпотечний 
3. комерційний 
4. державний 
5. бланковий  

2

312

Яка структура банківської системи України: 
1. однорівнева система 
2. дворівнева система 
3. трирівнева система 
4. чотирирівнева система 
5. п’ятирівнева система  

2

313

 Кредитна спілка – це 
1. компанія, що спеціалізується на лізингових операціях 
2. неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 
взаємному кредитуванні 
3. компанія, що спеціалізується на міжнародних кредитних операціях 
4. кредитна установа, що позичає гроші під заставу рухомого майна 
5. спеціалізована фінансова установа, що займається мобілізацією та використанням коштів пенсійного призначення  

2

314

За вітчизняним підходом фінансові посередники розподіляються на: 
1. депозитні інститути 
2. інвестиційних посередників 
3. банки і парабанки 
4. державні і комерційні установи 
5. договірні ощадні інститути  

3

315

До складу парабанківської системи не входять: 
1. комерційні банки 
2. пенсійні фонди 
3. кредитні спілки 
4. страхові компанії 
5. поштово-ощадні установи  

1

316

Яка з наведених класифікацій найбільш повно характеризує склад фінансово-кредитної системи: 
1. центральний і комерційні банки 
2. банківська і парабанківська системи 
3. поштово-ощадні установи і інвестиційні фонди 
4. підприємства, банки і домогосподарства 
5. емісійний банк, пенсійні фонди і страхові компанії  

2

317

Парабанківська фінансова установа, що спеціалізується на купівлі у фірм права на вимогу боргу це:  
1. іпотечний банк 
2. факторингова компанія 
3. пенсійний фонд 
4. центральний банк 
5. кредитна спілка  

2

318

 Пенсійний фонд - це 
1. кредитна установа, що позичає гроші під заставу рухомого майна 
2. неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 
взаємному кредитуванні 
3. спеціалізована установа, що займається мобілізацією та використанням коштів пенсійного призначення 
4. організація, що спеціалізується на купівлі у фірм права на вимогу боргу 
5. установа, яка забезпечує стабільність національної грошової одиниці  

3

319
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Які ціні папери є об’єктом купівлі-продажу в операціях НБУ на відкритому ринку? 
1. акції корпорацій 
2. векселі фізичних осіб 
3. облігації внутрішньої державної позики 
4. чеки 
5. страхові поліси  

3

320

Грошово-кредитна політика НБУ спрямована на: 
1. стимулювання росту об’ємів вкладів населення 
2. зменшення рівня безробіття в Україні 
3. регулювання грошової маси в обороті 
4. розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб 
5. удосконалення законодавства 

3

321

Поясніть зміст функції “банк банків”: 
1. здійснення кредитно-розрахункового обслуговування усіх інших банківських установ країни 
2. встановлення цін на товари, роботи та послуги, що реалізуються в країні 
3. емісія готівки  
4. розробка грошово-кредитної політики 
5. залучення тимчасово вільних коштів населення на депозити  

1

322

Функція «банкір уряду» полягає у: 
1. забезпеченні стабільності національної грошової одиниці 
2. фінансування дефіциту бюджету центральним банком 
3. надання державою кредитів центральному банку 
4. здійсненні емісії готівки 
5. залучення коштів населення  

2

323

Що з нижченаведеного не належить до функцій комерційних банків? 
1. мобілізація грошових ресурсів 
2. емісія готівки 
3. здійснення розрахунків між клієнтами 
4. посередництво при перерозподілі тимчасово вільних грошових коштів 
5. залучення тимчасово вільних коштів населення на депозити  

2

324

Науковцем та основоположником фінансової науки вважають: 
1. Дж.М. Кейнс 
2. Ж.Боден 
3. А. Сміт 
4. Е. Ліндаль 
5. К. Маркс 

3

325

Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні є: 
1. Рахункова палата 
2. НБУ 
3. Державна фіскальна служба 
4. Президент 
5. Міністерство фінансів 

1

326

Виконання функцій грошей лише срібними або золотими монетами називається: 
1. монометалізмом 
2. біметалізмом 
3. квартаметалізмом 
4. монетаризмом 
5. демонеталізмом  

1

327

Національна грошова одиниця України «Гривна» відноситься до: 
1. повноцінних грошей 
2. дрогоцінних грошей 
3. грошей з постійною вартістю 
4. неповноцінних грошей 
5. всі наведені види  

4

328

Розмінна монета «Копійка» в Україні – це 
1. казначейська 
2. білонна 
3. банкнотна 
4. вексельна 
5. повноцінна  

2

329

Виберіть елемент, який не відноситься до грошових агрегатів: 
1. М0 
2. М1 
3. М2 
4. М3 
5. М4 

5

330
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Швидкість обігу за формулою Фішера позначається як: 
1. V 
2. Q 
3. M 
4. Р 
5. вірна відповідь відсутня  

1

331

Грошова маса за формулою Фішера позначається як: 
1. V 
2. Q 
3. M 
4. Р 
5. вірна відповідь відсутня  

3

332

Темп зростання цін понад 100% на рік є характерним для інфляції: 
1. повзуча 
2. гіперінфляція 
3. галопуюча 
4. відкрита 
5. інфляція попиту 

2

333

Інфляція витрат – це 
1. інфляція попиту 
2. інфляція пропозиції 
3. відкрита 
4. прихована 
5. очікувана  

2

334

Інфляція попиту – це 
1. монетарна інфляція 
2. інфляція витрат 
3. відкрита 
4. прихована 
5. очікувана  

1

335

Бланковим кредитом називається: 
1. кредит без застави 
2. іпотечний кредит 
3. кредит із разовим погашенням 
4. кредитна лінія 
5. овердраф  

1

336

Один з учасників стосунків, який отримує позику – це 
1. позичальник 
2. кредитор 
3. гарант 
4. страховик 
5. лихвар  

1

337

Кредити, за якими сума боргу чи проценти сплачуються невчасно, називаються: 
1. погашені  
2. двосторонні 
3. пролонговані  
4. бланкові 
5. прострочені 

5

338

Об’єктом банківського кредиту є: 
1. грошовий капітал 
2. цінні папери 
3. дорогоцінні метали 
4. іноземні інвестиції 
5. товарний капітал  

1

339

Яка з перелічених функцій відноситься до кредиту? 
1. відтворювальна 
2. превентивна 
3. перерозподільна 
4. міри вартості 
5. акумулююча 

3

340

Яка з перелічених функцій не відноситься до кредиту? 
1. контрольна 
2. стимулююча 
3. перерозподільна 
4. міри вартості 
5. емісійна  

4

341
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Споживчий кредит – це 
1. кредит, коли однією з сторін кредитної угоди є банк 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату 
3. довготермінова оренда майна, яке відноситься до основних фондів 
4. кредит юридичній особі на придбання нерухомості 
5. кредит, що надається банком чи підприємством фізичним особам для придбання предметів особистого споживання  

5

342

Банківський кредит – це 
1. кредит, коли однією із сторін кредитної угоди є банк 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату 
3. довготермінова оренда майна, яке відноситься до основних фондів 
4. кредит юридичній особі на придбання нерухомості 
5. кредит, що надається банком чи підприємством фізичним особам для придбання предметів особистого споживання  

1

343

Назвіть форми кредиту: 
1. товарна і грошова 
2. первинна і вторинна 
3. готівкова і безготівкова 
4. пряма і змішана 
5. вірна відповідь відсутня  

1

344

Дебіторська заборгованість – це 
1. капітал, що надається власником і забезпечує надходження прибутку у вигляді відсотку 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату  
3. грошова маса накопичена комерційним банком на коррахунку НБУ 
4. вид довгострокового банківського кредиту 
5. сума заборгованостей юридичних і фізичних осіб, які мають бути сплачені підприємству на певну дату  

5

345

Кредиторська заборгованість – це 
1. заборгованість підприємства перед юридичними і фізичними особами 
2. сукупність кредитів наданих банком на певну дату  
3. грошова маса накопичена комерційним банком на коррахунку НБУ 
4. вид довгострокового банківського кредиту 
5. сума заборгованостей юридичних і фізичних осіб, які мають бути сплачені підприємству на певну дату  

1

346

Назвіть, що не буде виступати об’єктом іпотечного кредитування: 
1. автомобіль 
2. квартира 
3. складське приміщення 
4. земельна ділянка 
5. будинок  

1

347

Що з нижченаведеного не належить до функцій комерційних банків? 
1. проведення валютно-обмінних операцій 
2. вірна відповідь відсутня 
3. здійснення розрахунків між клієнтами 
4. посередництво при перерозподілі тимчасово вільних грошових коштів 
5. залучення тимчасово вільних коштів населення на депозити  

2

348

Майбутня вартість вкладу за простимим відсотками визначається за формулою: 
1. S = P (1 + i)n 
2. S = P (1 + in) 
3. I = P?n?i 
4. MV=PQ 
5. m=1/r 

2

349

Сума процентів по вкладу за простимим відсотками визначається за формулою: 
1. S = P (1 + i)n 
2. S = P (1 + in) 
3. I = P?n?i 
4. MV=PQ 
5. m=1/r 

3

350

Первісна вартість вкладу за простимим відсотками визначається за формулою: 
1. S = P (1 + i)n 
2. S = P (1 + i ? n) 
3. I = P?n?i 
4. Р = S / (1 + i ? n) 
5. Р = S / (1 + i)n 

4

351

Первісна вартість вкладу за складними відсотками визначається за формулою: 
1. S = P (1 + i)n 
2. S = P (1 + i ? n) 
3. I = P?n?i 
4. Р = S / (1 + i ? n) 
5. Р = S / (1 + i)n 

5

352
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Розмір грошового мультиплікатора визначається за формулою: 
1. M = P ? Q / V 
2. S = P (1 + i ? n) 
3. I = P?n?i 
4. m=1/r 
5. Р = S / (1 + i)n 

4

353

Середній рівень цін за формулою Фішера позначається як: 
1. V 
2. Q 
3. M 
4. І 
5. вірна відповідь відсутня  

5

354

Назвіть кількість грошових агрегатів, що виділяються в Україні: 
1. один 
2. два 
3. три 
4. чотири 
5. п’ять  

4

355

Назвіть об’єкт комерційного кредиту: 
1. грошовий капітал 
2. цінні папери 
3. валютні цінності 
4. деривативи 
5. вірна відповідь відсутня  

5

356

Незабезпеченими називаються банківські кредити: 
1. гарантовані 
2. безнадійні 
3. споживчі 
4. вірна відповідь відсутня 
5. прострочені 

4

357

Назвіть кредитора і позичальника комерційного кредиту: 
1. банк - банк 
2. банк - юридична особа 
3. банк – фізична особа 
4. юридична особа – фізична особа 
5. юридична особа – юридична особа 

5

358

Назвіть кредитора і позичальника споживчого кредиту: 
1. банк - банк 
2. банк - юридична особа 
3. вірна відповідь відсутня 
4. банк – фізична особа 
5. юридична особа – юридична особа 

4

359

До мікроекономічного чинника, що впливає на розмір процентної ставки відносять: 
1. попит та пропозиція, які склалися на кредитному ринку 
2. розмір кредиту 
3. стабільність грошового ринку 
4. політична нестабільність в державі 
5. вірна відповідь відсутня  

2

360

 Від імені Верховної Ради України контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 
використанням здійснює: 
1. Рахункова палата 
2. НБУ 
3. Державна фіскальна служба 
4. Президент 
5. Міністерство фінансів 

1

361

Під бюджетною системою розуміють сукупність: 
1. бюджетів 
2. бюджетних відносин 
3. бюджетних установ 
4. механізмів функціонування 
5. податків 

1

362

Чим визначається бюджетний устрій України: 
1. сукупністю правових норм 
2. адміністративно-територіальним устроєм країни 
3. системою органів влади України 
4. наявністю централізованих та децентралізованих фондів 
5. структурою фінансової системи  

2

363
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Перевищення доходів над видатками бюджету називають: 
1. бюджетний дефіцит 
2. бюджетний борг 
3. державний кредит 
4. бюджетний профіцит 
5. прибуток  

4

364

Перевищення видатків над доходами бюджету називають: 
1. інфляція 
2. державний кредит 
3. бюджетний дефіцит 
4. бюджетний профіцит 
5. податковий кредит  

3

365

Бюджетний дефіцит – це: 
1. рівновага доходів і видатків бюджету 
2. перевищення видатків бюджету над постійними доходами 
3. перевищення доходів бюджету над видатками 
4. оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями 
5. загальна сума зобов’язань держави  

2

366

Функціями фінансів є: 
1. контрольна, економічна, стимулююча 
2. розподільна, стимулююча, відтворююча, регулююча 
3. розподільна, контрольна 
4. фіскальна, розподільна, регулююча 
5. соціальна, відтворювальна  

3

367

Фінанси – це: 
1. гроші 
2. економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів 
3. економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції 
4. грошові потоки 
5. прибуток  

2

368

 Сукупність фінансових форм, методів, інструментів і важелів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного 
відтворення – це: 
1. фінанси 
2. фінансові відносини 
3. фінансовий механізм 
4. держава 
5. фінансовий контроль  

3

369

До складу державних фінансів НЕ входять: 
1. державний бюджет 
2. державний кредит 
3. державні цільові фонди 
4. фінанси домогосподарств 
5. місцеві бюджети  

4

370

Скільки рівнів має бюджетна система України? 
1. один 
2. два 
3. три 
4. чотири 
5. п’ять  

2

371

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є: 
1. Президент України 
2. Верховна Рада України 
3. Кабінет Міністрів України 
4. НБУ 
5. Міністр фінансів  

3

372

Основні напрями використання фінансів на тривалу перспективу це: 
1. фінансові важелі 
2. фінансова стратегія 
3. фінансовий механізм 
4. фінансова тактика 
5. податки  

2

373

 Діяльність із складання планів щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів усіх суб’єктів 
господарювання та країни в цілому – це: 
1. фінансова політика 
2. фінансова тактика 
3. оперативне управління 
4. фінансовий контроль 
5. фінансове планування  

5

374
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Форма проведення фінансового контролю за власною ініціативою суб’єкта: 
1. попередній 
2. бюджетний 
3. обов’язковий 
4. ініціативний 
5. заключний  

4

375

Найбільш глибоким та всеохоплюючим методом фінансового контролю є: 
1. ревізія 
2. нагляд 
3. обслідування 
4. перевірка 
5. атака  

1

376

Незалежний невідомчий фінансовий контроль – це: 
1. ревізія 
2. державний контроль 
3. аудиторський контроль 
4. податкова перевірка 
5. відомча перевірка 

3

377

Виберіть принцип, що відноситься до фінансового контролю: 
1. незалежність 
2. субсидіарність 
3. цільове спрямування 
4. єдність 
5. платність  

1

378

 Особливі форми організації фінансових відносин, покликані посилити матеріальну відповідальність суб’єктів 
господарювання за виконання взятих зобов’язань - це: 
1. фінансові санкції 
2. фінансові стимули 
3. фінансові методи 
4. фінансові нормативи 
5. фінансові резерви  

1

379

Який з методів НЕ належить до методів фінансового планування: 
1. балансовий  
2. екстраполяції 
3. нормативний 
4. дедуктивний 
5. математичного моделювання  

4

380

Фінансовий важіль – це: 
1. засіб впливу фінансових відносин на господарський процес 
2. засіб дії фінансового методу 
3. найбільш динамічна частина фінансової політики 
4. бюджетне фінансування підприємств 
5. сполучення елементів фінансового механізму щодо організації фінансових відносин  

2

381

 Тип фінансової політики характерний для країн з адміністративно-командною системою управління економікою 
(СРСР) : 
1. класичний 
2. неокласичний 
3. регулюючий 
4. демократичний 
5. планово-директивний  

5

382

Скільки стадій включає бюджетний процес в Україні: 
1. одна 
2. дві 
3. три 
4. чотири 
5. п’ять  

4

383

Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується: 
1. постановою Кабінету Міністрів 
2. Указом Президента 
3. Верховною Радою і має силу закону 
4. розпорядженням Національного банку 
5. не затверджується взагалі  

3

384

 Фінансовий механізм – це: 
1. фінансові відносини з приводу розподілу ВВП 
2. система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на 
соціально-економічний розвиток суспільства 
3. сукупність суб’єктів і об’єктів фінансового розподілу 
4. система законів 
5. організаційне об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах   

2

385
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Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це: 
1. державний борг 
2. зведений бюджет 
3. звітність підприємства 
4. державний бюджет 
5. місцевий бюджет  

2

386

Сукупність зобов’язань держави перед резидентами – це: 
1. державний кредит 
2. зовнішній державний борг 
3. внутрішній державний борг 
4. дефіцит бюджету 
5. конверсія  

3

387

Який орган влади відповідає за касове обслуговування Державного бюджету України 
1. Фонд державного майна 
2. Державна казначейська служба України 
3. Рахункова палата 
4. Міністерство фінансів 
5. Президент  

2

388

Який метод бюджетного фінансування використовується в Україні? 
1. програмно-цільовий 
2. економічний 
3. результативний 
4. бюджет з нульовою базою 
5. балансовий  

1

389

Функціональна класифікація означає склад видатків за: 
1. галузями економіки 
2. завданнями і функціями, з виконанням яких пов’язані видатки 
3. розпорядниками коштів 
4. територіальним поділом 
5. за частотою появи  

2

390

 Бюджетний процес – це: 
1. сукупність бюджетних відносин з формування та використання бюджетного фонду країни 
2. групування доходів та видатків бюджету за однорідними ознаками 
3. регламентована законом діяльність зі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, 
а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
4. процес підготовки бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і 
звітування про фактичні бюджетні операції 
5. затвердження Верховною Радою бюджетного кодексу 

3

391

За рівнями державні фінанси класифікують як: 
1. поточні, капітальні 
2. поточні, розвитку 
3. власні, залучені 
4. грошові, матеріальні 
5. загальнодержавні, місцеві  

5

392

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на : 
1. поточні, капітальні 
2. власні, залучені 
3. первинні, вторинні 
4. головні, другорядні 
5. грошові, негрошові  

1

393

Державні капіталовкладення входять до складу видатків: 
1. поточних 
2. нерозподілених 
3. розвитку 
4. децентралізованих 
5. соціального призначення  

3

394

Яка ланка відноситься до сфери державні фінанси: 
1. міжнародні фінансово-кредитні інститути 
2. місцеві бюджети 
3. фінанси домогосподарств 
4. фінанси комерційних підприємств 
5. фінансовий ринок  

2

395

Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок: 
1. тільки власного капіталу 
2. кредиторської заборгованості 
3. тільки кредитів банків 
4. тільки позикових коштів 
5. власних і позичкових коштів  

5

396
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Акумульовані державою фінансові ресурси називають: 
1. централізовані 
2. децентралізовані 
3. міжнародні 
4. національні 
5. грошові  

1

397

Фінансові ресурси, що залишаються в розпорядженні підприємств називаються: 
1. зовнішні 
2. централізовані 
3. децентралізовані 
4. валютні 
5. комерційні  

3

398

Зовнішній державний кредит – це кредит, наданий: 
1. фізичною особою - державі 
2. банком - банку 
3. урядом однієї держави – урядові іншої держави 
4. державою – підприємству 
5. державою - резиденту  

3

399

Фінансова система складається із: 
1. розділів і підрозділів 
2. сфер і ланок 
3. рівнів і підрівнів 
4. категорій і частин 
5. напрямів і сфер  

2

400

Бюджет держави є складовою ланкою сфери: 
1. міжнародних фінансів 
2. місцевих фінансів 
3. державних фінансів 
4. державного кредиту 
5. фінансів 

3

401

 Бюджетна політика - це: 
1. розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку бюджету як важливого інструменту регулювання соціально-
економічних процесів 
2. сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального 
розвитку 
3. визначення основних напрямів мобілізації й використання бюджетних ресурсів на перспективу і поточний період 
4. здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей держави 
5. практичне використання бюджету для досягнення визначених цілей і завдань  

2

402

Граничний розмір дефіциту Державного бюджету України визначається у: 
1. Бюджетній декларації 
2. Законі України «Про Державний бюджет України» 
3. Законі України «Про внутрішній державний борг» 
4. Бюджетному кодексі України 
5. Законі України «Про зовнішній державний борг» 

4

403

Що із зазначеного не є стадією бюджетного процесу: 
1. складання проектів бюджетів 
2. розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) 
3. виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) 
4. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього; 
5. аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства 

5

404

Верховна Рада як учасник бюджетного процесу: 
1. розробляє проект бюджету на відповідний рік 
2. організовує підготовку складання проекту державного бюджету 
3. приймає Закон України „Про Державний бюджет України” 
4. складає звіт про виконання державного бюджету 
5. складає розпис доходів і видатків бюджету  

3

405

Який орган влади схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики? 
1. Кабінет Міністрів України 
2. Президент України 
3. Верховна Рада України 
4. Міністерство фінансів України 
5. Міністерство економіки України  

1

406

 

Бюджетна класифікація – це: 
1. єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до 
законодавства України та міжнародних стандартів 
2. система проведення необхідного аналізу в розрізі доходів та видатків з метою забезпечення загальнодержавної і 
міжнародної порівнянності бюджетних показників 
3. елемент контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади 
4. єдине систематизоване згрупування бюджетів, що складають бюджетну систему України 
5. сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального 
розвитку 

1

407
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Яка категорія видатків не належить до поточних: 
1. капітальний ремонт 
2. заробітна плата 
3. стипендії 
4. придбання медикаментів 
5. придбання продуктів харчування  

1

408

Методами мобілізації державних доходів є: 
1. податкові надходження та державний кредит 
2. міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід 
3. податки, позики та емісії 
4. податкові та неподаткові надходження 
5. утримання фінансових і митних органів  

3

409

 Видатки державного бюджету – це:  
1. економічні відносини з формування і розподілу бюджетного фонду держави 
2. це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його 
використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом 
3. економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів Фонду соціального страхування 
4. кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом 
5. всі відповіді вірні  

2

410

 Кошторисне фінансування – це: 
1. форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, організацій і 
установ, які надають послуги або виробляють необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищує ціну продажу 
2. форма безповоротного, безвідплатного відпуску коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні з 
бюджету на основі фінансових планів – кошторисів 
3. фінансова підтримка державних та інших підприємств, у яких понад 50% майна є державною власністю 
4. форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні інвестиційних проектів 
5. виділення коштів із бюджету для покриття субвенцій  

2

411

 Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати фактичного річного обсягу валового 
внутрішнього продукту на: 
1. 20 % 
3. 50% 
3. 60% 
4. 75% 
5. 100% 

3

412

 Виокремлена за певною ознакою частина фінансових відносин – це: 
1. державний кредит 
2. сфера фінансової системи 
3. ланка фінансової системи 
4. фінанси 
5. розділ бюджетної класифікації  

3

413

 Бюджетна система України складається з бюджетів: 
1. державного і місцевих 
2. державного, регіональних і місцевих 
3. державного, бюджетів членів федерацій та місцевих 
4. регіональних і обласних 
5. місцевих і центральних  

1

414

 За економічним змістом державні фінанси — це: 
1. обмінно-розподільні відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів підприємства 
2. грошові та еквівалентні відносини, що виникають у процесі обмінно-розподільних операцій у сфері обігу 
3. розподільні та перерозподільні відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових фондів держави 
4. грошово-кредитні та перерозподільні відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових фондів 
домогосподарств 
5. фінансова база вищих органів державної влади та управління  

3

415

 Основні принципи бюджетного устрою визначаються: 
1. Конституцією України 
2. Постановою Верховної ради України 
3. Бюджетним Кодексом України 
4. Законом України “Про Державний бюджет на поточний рік” 
5. Законом України “Про бюджетну систему України” 

3

416

 

Бюджетний устрій — це: 
1. консолідований бюджет України 
2. сукупність усіх учасників бюджетного процесу 
3. принципи бюджетного процесу 
4. організація і принципи побудови бюджетної системи 
5. систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету 

4

417

 Бюджетна класифікація НЕ включає розділ: 
1. класифікацію доходів 
2. класифікацію податків 
3. класифікацію видатків та кредитування бюджету 
4. класифікацію боргу 
5. класифікацію фінансування  

2

418

5 серпня 2020 р. Строрінка 38 з 44



 Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до: 
1. головних розпорядників коштів 
2. основних економічних ознак 
3. основних функцій держави 
4. галузевого розподілу 
5. основних програм  

1

419

 Фінансові відносини виникають: 
1. на стадії розподілу – обміну 
2. на стадії виробництво – розподіл 
3. на стадії обміну – споживання 
4. на стадії обміну – розподілу 
5. на стадії виробництво – споживання  

1

420

 Основною метою ведення домогосподарств є: 
1. прискорення товарообороту 
2. підвищення матеріального достатку 
3. захист національних інтересів країни 
4. збільшення обсягів реалізації 
5. формування іміджу особистості  

2

421

 Виберіть основний принцип формування інвестиційного портфелю: 
1. плановості 
2. гласності 
3. диверсифікації 
4. маневреності 
5. цільової спрямованості 

3

422

 Яку функцію не виконує домогосподарство: 
1. постачання факторів виробництва 
2. заощадження 
3. виробництва 
4. контролю 
5. споживання  

4

423

 До власних доходів домогосподарств не відносять: 
1. банківський кредит   
2. подарунки    
3. субсидії    
4. спадщина 
5. проценти  

1

424

 Організованими заощадженнями домогосподарств є: 
1. купівля іноземної валюти 
2. депозитні вклади 
3. придбання золота та коштовностей 
4. споживчі кредити 
5. відкладання коштів вдома 

2

425

 Оберіть функцію, що виконують домогосподарства: 
1. акумулятивну 
2. стимулюючу 
3. контрольну 
4. постачальницьку 
5. розподільчу  

4

426

 Необхідність втручання та регулювання державою циклічного розвитку економіки є основним напрямом : 
1. планово-директивної фінансової політики 
2. класичної фінансової політики 
3. регулюючої фінансової політики 
4. демократичної фінансової політики 
5. неокласична фінансової політики  

3

427

 Діяльність спрямована на вирішення завдань окремого етапу розвитку країни це: 
1. фінансова тактика 
2. фінансова стратегія 
3. фінансовий механізм 
4. фінансова політика 
5. фінансові методи  

1

428

 Органи державної влади всіх рівнів складають фінансовий план у вигляді: 
1. кошторису 
2. бюджету 
3. балансу доходів та видатків 
4. фінансового плану 
5. плану асигнувань  

2

429
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 Оптові фінансові ринки, призначені для здійснення операцій з надання і запозичення грошових фондів на короткий 
термін, називають: 
1. ринками капіталів 
2. кредитними ринками 
3. грошовими ринками 
4. дисконтними ринками 
5. фондовою біржою  

3

430

 

Пайові цінні папери це: 
1. цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі, надають власнику право на участь в управлінні 
емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів 
2. цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти 
відповідно до зобов'язання 
3. цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних 
підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду 
4. документи, що засвідчують передавання прав на володіння нерухомим майном 
5. цінні розрахункові документи, що використовують для здійснення платежів між юридичними особами  

1

431

Які з цінних паперів належать до основних: 
1. чеки 
2. векселі 
3. акції і облігації 
4. опціони і свопи 
5. деривативи і варанти  

3

432

Який з цінних паперів належать до похідних: 
1. чек 
2. вексель 
3. акція  
4. опціон 
5. облігація  

4

433

 

Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери, є: 
1. депозитарієм 
2. дилером 
3. емітентом 
4. інвестором 
5. контрагентом  

3

434

Боргові цінні папери — це: 
1. варанти 
2. облігації 
3. акції 
4. ф'ючерси 
5. свопи  

2

435

 Фінансовий ринок — це: 
1. купівля-продаж основних фондів на товарних біржах 
2. механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками за допомогою посередників на підставі попиту і 
пропозиції на капітал 
3. механізм страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб; 
4. система розподілу ВВП 
5. система державних заходів щодо забезпечення достойного матеріального і соціального становища громадян  

2

436

 Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає: 
1. інвестиційний фонд 
2. підприємство 
3. держава 
4. Міністерство фінансів 
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

1

437

 

За ознакою належності прав власника цінні папери розрізняють на: 
1. іменні і на пред'явника 
2. приватизаційні папери 
3. строкові і безстрокові 
4. бездокументарні і документарні 
5. організовані і неорганізовані 

1

438

Завдання вторинного ринку цінних паперів полягає у: 
1. забезпеченні обігу цінних паперів 
2. розміщенні цінних паперів 
3. залученні фінансових ресурсів емітентами 
4. забезпеченні випуску цінних паперів 
5. збільшенні грошової маси в обороті  

1

439

 

За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 
1. короткострокові і довгострокові 
2. інвестиційні і ринкові 
3. основні, допоміжні, похідні 
4. строкові і безстрокові 
5. іноземні і вітчизняні  

3

440
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За територією обертання фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяють на: 
1. універсальний і спеціальний 
2. первинний і вторинний 
3. регіональний, національний і міжнародний 
4. організований і неорганізований 
5. ринок грошей і ринок капіталів 

3

441

 Емітентом акцій може виступати: 
1. уряд 
2. держава 
3. фізична особа 
4. домогосподарство 
5. акціонерне товариство  

5

442

 Теорія фінансів, розроблена Дж.М. Кейнсом, спрямовувалася на: 
1. зменшення державних витрат 
2. збільшення державних витрат внаслідок створення нових робочих місць і забезпечення повної зайнятості працездатного 
населення 
3. на досягнення справедливого розподілу прибутків і багатства в країні 
4. створення "податкової теорії послуг" 
5. регулювання економіки в умовах монополізації виробництва  

5

443

 Пенсійна система України складається з: 
1. одного рівня 
2. двох рівнів 
3. трьох рівнів 
4. чотирьох рівнів 
5. п'яти рівнів  

3

444

 Система обов'язків держави перед своїми громадянами щодо задоволення їхніх соціальних потреб – це: 
1. соціальна політика 
2. соціальні гарантії 
3. страховий стаж 
4. Фонд соціального страхування 
5. соціальний захист  

2

445

 Основний орган влади, який спрямовує та координує діяльність ПФУ – це: 
1. Верховна Рада України 
2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
3. Кабінет міністрів України 
4. Президент України 
5. Національний банк України  

3

446

 

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на 
рахунки: 
1. Пенсійного фонду України 
2. Фонду соціального страхування України 
3. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
4. Фонду соціального захисту інвалідів 
5. Органів доходів і зборів 

5

447

 Соціальне забезпечення — це: 
1. соціальні виплати громадян для поповнення бюджетів 
2. надання усім громадянам соціальних виплат за рахунок коштів бюджетів 
3. надання певним категоріям громадян соціальних виплат за рахунок коштів бюджетів 
4. забезпечення юридичних осіб соціальними виплатами 
5. система обов'язків держави перед своїми громадянами щодо задоволення їхніх соціальних потреб  

3

448

 Для покриття дефіциту державного бюджету використовується кредит:  
1. банківський 
2. комерційний 
3. державний 
4. споживчий 
5. лізинговий  

3

449

 Зміна доходності позики – це: 
1. конверсія 
2. рефінансування  
3. консолідація 
4. уніфікація  
5. анулювання  

1

450

 

Об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової 
позики - це: 
1. рефінансування  
2. консолідація 
3. конверсія 
4. уніфікація  
5. анулювання  

4

451
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 Загальна сума заборгованості і процентних виплат, які мають бути сплачені за зобов’язання держави на визначений 
період – це:  
1. поточний борг 
2. внутрішній державний борг 
3. капітальний борг 
4. зовнішній державний борг 
5. граничний державний борг  

3

452

 

Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними 
обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період – це: 
1. бюджетний запит 
2. бюджетна пропозиція 
3. кошторис 
4. баланс 
5. фінансовий план  

1

453

 Фізична особа на користь якої здійснюється страхування є… 
1. застрахованою особою 
2. боржником 
3. позивачем 
4. страховиком 
5. страхувальником 

1

454

 Вид фінансового механізму на загальнодержавному рівні, коли держава розробляє всю систему організації 
фінансових відносин і приймає безпосередню участь в них: 
1. плановий 
2. класичний 
3. директивний 
4. ринковий 
5. пасивний  

3

455

 Пенсійний фонд України є: 
1. бюджетним 
2. позабюджетним 
3. приватним 
4. місцевим 
5. тимчасовим  

2

456

 Солідарний рівень пенсійної системи: 
1. передбачає забезпечення виплат пенсії з фондів накопичення 
2. створюється з метою забезпечення додаткової гарантованої виплати пенсії 
3. забезпечує надання мінімальної та гарантованої пенсії 
4. передбачає виплати пенсій понад мінімальний рівень 
5. передбачає створення і функціонування недержавних пенсійних фондів  

3

457

 Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути: 
1. юридичні і фізичні особи; 
2. держава і фізичні особи; 
3. тільки юридичні особи і держава; 
4. фізичні, юридичні особи та держава 
5. тільки юридичні особи  

3

458

 На якому ринку здійснюються операції купівлі-продажу ринкових фінансових інструментів і фінансових послуг зі 
строком обертання більше одного року 
1. ринок грошей 
2. ринок капіталів 
3. ринок цінних паперів 
4. валютний ринок 
5. ринок товарів 

2

459

 Набір різних видів страхування, до яких може вдатися страхувальник, являє собою: 
1. страхування різних видів ризиків 
2. майнове й особисте страхування 
3. асортимент страхового ринку 
4. ринок страхування 
5. диверсифікованість страхової діяльності  

3

460

 Який з визначених податків є непрямим? 
1. податок на додану вартість 
2. єдиний податок 
3. податок на землю 
4. податок на прибуток підприємства 
5. податок на доходи фізичних осіб  

1

461

 Об’єктами особового страхування виступають: 
1. автомобіль 
2. цивільна відповідальність 
3. життя 
4. майно 
5. власність  

3

462
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 Спеціалізована організація, що проводить страхування: 
1. страховик 
2. страхувальник 
3. страховий агент 
4. страховий ринок 
5. застрахований  

1

463

 Страховий поліс — це: 
1. документ, який видає страховик страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування 
2. договір страхування майна 
3. документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні життя 
4. документ, що визначає розмір збитків страхувальника 
5. документ, що засвідчує особу страхувальника  

1

464

 Хто є страховим посередником: 
1. фондові біржі 
2. банки й інші фінансово-кредитні установи 
3. держава 
4. страхові агенти і страхові брокери 
5. інвестиційні фонди і компанії  

4

465

 Визначте основний об’єкт фінансового розподілу: 
1. грошові знаки 
2. податки 
3. валовий внутрішній продукт 
4. доходи домогосподарств 
5. бюджет  

3

466

 Визначте вірну кількість основних етапів розвитку фінансів: 
1. один 
2. два 
3. три 
4. чотири 
5. п’ять  

4

467

 Оперативне управління фінансами здійснює: 
1. Міністерство фінансів України 
2. Президент України 
3. населення  
4. Верховна Рада 
5. МВФ  

1

468

 Вищий орган законодавчої влади в Україні це: 
1. Президент України 
2. Верховна Рада України 
3. Кабінет Міністрів України 
4. НБУ 
5. Міністр фінансів  

2

469

 

Бюджетну систему характеризують як: 
1. сукупність податків, зборів і платежів 
2. сукупність бюджетних відносин між державою і юридичними та фізичними особами 
3. сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної країни згідно з її бюджетним устроєм  
4. баланс доходів і видатків держави 
5. сукупність органів управління  

3

470

 В залежності від джерел фінансування державні цільові фонди поділяють на: 
1. цільові, загальні 
2. національні, з часткою іноземного капіталу 
3. галузеві, профільні 
4. бюджетні, позабюджетні 
5. постійні, тимчасові  

4

471

 До власних фінансових ресурсів підприємства належить: 
1. статутний фонд 
2. Пенсійний фонд України 
3. кредиторська заборгованість 
4. кредити 
5. бюджетні асигнування  

1

472

Податки характеризують як: 
1. збори, відрахування, платежі підприємств у міністерства 
2. форма фінансових відносин між державою і підприємствами, побудована на основі еквівалентності 
3. обов'язкові платежі, що сплачують юридичні і фізичні особи до бюджету в розмірі і в терміни, встановлені законодавством 
4. кошти, які стягуються для покриття державних витрат 
5. дохід (прибуток) підприємства, що перераховують до бюджету 

3

473
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 Яку основну функцію виконують податки: 
1. захисну 
2. соціальну 
3. фіскальну 
4. забезпечуючу 
5. превентивну 

3

474

 

До функцій державних фінансів відносять: 
1. мобілізацію тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання та використання їх на умовах платності та поверненості 
2. мобілізацію фінансових ресурсів у розпорядження держави та їх використання 
3. контроль за надходженням доходів від зовнішньоекономічної діяльності 
4. оборона кордонів держави 
5. стимулювання розвитку підприємницької діяльності  

2

475

 Залежно від рівня державного управління податки поділяються на: 
1. прямі і непрямі 
2. загальнодержавні і місцеві 
3. загальні і спеціальні 
4. адвалорні і фіксовані 
5. податки і збори  

2

476

 

Формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір найбільш ефетивних шляхів 
їх реалізації це: 
1. фінансове планування 
2. фінансова стратегія 
3. фінансова політика 
4. фінансова тактика 
5. фінансовий результат  

2

477

 Метою аналізу фінансової звітності підприємства є: 
1. визначеня конкурентоспроможності підприємства на ринку 
2. формування довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства 
3. планування матеріальних і фінансових ресурсів для забезпечення їх збалансованості 
4. отримання об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства і виявлення факторів і резервів зміцнення його фінансової 
стійкості 
5. оцінка якості і асортименту продукції, що виробляється для подальшого просування на ринку 

4

478

 Фінансова система держави це: 
1. система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів 
2. система грошових відносин тієї чи іншої держави 
3. сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозв’язок між ними 
4. сукупність усіх грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, а також система їх формування, розподілу 
та використання 
5. сукупність фінансових форм, методів, інструментів і важелів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного 
відтворення  

3

479

 Фінансовий механізм може бути: 
1. класичним і динамічним 
2. оперативним і тактичним 
3. активним і пасивним 
4. директивним і регулюючим 
5. загальним і локальним 

4

480
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