
 

 

1. Операційний грошовий потік характеризує… 

a. величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства в 

результаті основної діяльності; 

b. величину чистого прибутку підприємства; 

c. величину вхідних грошових потоків підприємства; 

d. обсяг реалізації продукції; 

 

2. Який обсяг боргів позичальника має бути для розпочатку справи про банкрутство:  

a. 1250 мін.з.п.; 

b. 100000 грн. ; 

c. 300 мін з.п; 

d. 1 000000 грн.  

 

3. Тезаврація прибутку — це… 

a. розподіл чистого прибутку між власниками підприємства; 

b. спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства; 

c. спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства; 

d. реструктуризація активів. 

 

4. Причиною виникнення державного кредиту є: 

a) дефляція;  

b) бюджетний дефіцит; 

c) перевищення доходів державного бюджету над його видатками; 

d) емісія грошей. 

 

5. Капітальний державний борг – це: 

a) борг, до якого належить сума витрат держави на виплату доходів кредиторам та 

погашення зобов’язань, за якими настав термін сплати;  

b) борг, до якого належить уся сума випущених і непогашених боргових зобов’язань 

держави, у тому числі відсотки, які належить сплатити; 

c) загальна заборгованість держави перед кредиторами; 

d) вірна відповідь відсутня. 

 

6. Державний внутрішній борг України складається з: 

a) обсягів первинного бюджетного дефіциту; 

b) соціальних трансферів; 

c) банківських позик; 

d) державної внутрішньої заборгованості минулих років та новоствореної 

заборгованості, що виникає за борговими зобов’язаннями уряду України. 

 

7. Емітентом є особа, яка: 

a) купує цінні папери;  

b) випускає цінні папери; 

c) лише продає цінні папери; 

d) немає вірної відповіді. 

 

 

8. Основними формами регулювання економіки є: 

a) ринкове саморегулювання; 

b) державне регулювання; 

c) змішане регулювання;  

d) усі відповіді вірні. 

 



 

9. Стратегічне управління – це: 

a) головна функція апарату фінансової системи, пов’язана із визначенням фінансових 

ресурсів щодо забезпечення впровадження фінансової тактики; 

b) розвиток форм та методів господарювання, що дозволяють реалізувати переваги 

різних форм власності;  

c) визначення фінансових ресурсів на перспективу, встановлення обсягів фінансових 

ресурсів щодо реалізації цільових програм; 

d) короткострокове управління фінансовою діяльністю. 

 

10. Об’єктами управління фінансами є: 

a) різні види фінансових відносин; 

b) державні централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів; 

c) фонди фінансових ресурсів недержавного сектору економіки; 

d) усі відповіді правильні. 

 

11. Зведений бюджет України: 

a. затверджується Верховною Радою України; 

b. Затверджується Міністром фінансів; 

c. не затверджується; 

d. вірна відповідь відсутня. 

 

12. Сутність регулюючої функції фінансів полягає у: 

a) втручанні держави через фінанси у процес відтворення; 

b) контролі за розподілом ВВП та відповідними фондами і витрачанням коштів фондів 

за їх цільовим призначенням; 

c) формуванні доходів населення; 

d) вірна відповідь відсутня. 

 

13. Центральною ланкою фінансової системи, через яку держава здійснює вплив на 

економічний та соціальний розвиток держави є: 

a) державні фінанси; 

b) фінанси населення; 

c) фінанси страхування; 

d) немає правильної відповіді. 

 

14. Фінансові ресурси підприємств утворюються за рахунок: 

a) лише власних коштів; 

b) лише коштів засновників; 

c) вірна відповідь відсутня; 

d) власних і залучених коштів. 

 

15. Галузевими особливостями, які впливають на організацію фінансів підприємств є: 

a) різниця в технології та характері праці в різних галузях; 

b) різна тривалість виробничого циклу та різний характер зростання витрат у виробництві;  

c) усі відповіді вірні; 

d) залежність виробництва від природних та кліматичних факторів. 

 

16. Що є показником росту податкового тягаря: 

a) зростання частки податків у заробітній платі; 

b) зростання цін; 

c) збільшення бюджетного дефіциту; 

d) зростання негативного сальдо платіжного балансу. 

 

17. Міжбюджетні трансферти – це: 



 

a) кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності; 

b) дивіденди, нараховані на акції, що є у власності територіальної громади;  

c) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого; 

d) вірна відповідь відсутня. 

 

18. При зниженні темпу інфляції до 5% в місяць, інфляція стане: 

a. повзучою; 

b. галопуючою; 

c. гіперінфляцією; 

d. помірною. 

 

19. Купівельна спроможність грошей ... 

a. зменшується в період інфляції; 

b. збільшується в період інфляції; 

c. зменшується в період дефляції; 

d. не змінюється в залежності від інфляції і дефляції. 

 

20. Стабільність грошей - це ... 

a. здатність грошей зберігати свою купівельну спроможність протягом певного періоду 

часу; 

b. властивість грошей (як правило, металічних. яка дозволяє протягом довгого періоду 

часу зберігати їх фізичний стан; 

c. стабільна норма прибутку, що приноситься грошима, які використовується в якості 

капіталу протягом певного періоду часу; 

d. сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб’єктів 

грошового обігу в певний момент. 

 

21. Яким показником не вимірюється інфляція: 

a. індес Доу-Джонса; 

b. індекс споживчих цін; 

c. індекс цін на засоби виробництва; 

d. дефлятор ВВП. 

 

22. Вперше визнано регулювання пропозиції грошей головним напрямом впливу на 

економіку в межах : 

a. монетариської теорії; 

b. номіналістичної теорії; 

c. модерністичної теорії; 

d. фундаментальної теорії. 

23. Потреба в запасі засобів обігу і платежу для здійснення поточних платежів це: 

a. трансакційний мотив накопичення грошей; 

b. мотив обачності накопичення грошей; 

c. мотив очікуваного накопичення грошей; 

d. мотив неочікуваного накопичення грошей. 

 

24.Кредит, що надається без забезпечення з боку позичальника – це: 

a) 1)бланковий; 

b) 2)іпотечний; 

c) 3)ломбардний; 

d) 4)консорціумний. 

 

25.Кредит, суть якого полягає у списанні коштів з поточного рахунку клієнта понад їх 

залишок на рахунку – це: 

a) 1)ломбардний; 



 

b) 2)іпотечний; 

c) 3)консорціумний. 

d) 4) овердрафт; 

 

26.До основних положень натуралістичної теорії кредиту не відноситься положення про 

те, що: 

a) 1)активні операції банків є первинними по відношенню до пасивних; 

b) 2)пасивні операції банків є первинними по відношенню до активних; 

c) 3)банки виступають посередниками в кредиті; 

d) 4)об’єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у натурально-речовій формі. 

 

27.Кредит, що наданий під заставу нерухомого майна – це: 

a) 1)іпотечний; 

b) 2)бланковий; 

c) 3)ломбардний; 

d) 4)комерційний. 

 

28. Чи реалізована страхова послуга, якщо страховий випадок не відбувся? 

a. частково; 

b.  у повному обсязі; 

c. ні, бо не сплачене страхове відшкодування; 

d. питання в тесті поставлене не коректно. 

 

29. У якій формі укладається договір страхування? 

a. у письмовій; 

b.  в усній; 

c. як у письмовій так і в усній; 

d. форму обирає страхувальник. 

 

30. Договір страхування припинить свою дію? 

a. у випадку наявності третьої у заподіяних збитках винної особи; 

b. у разі надання недостовірних даних про страховий випадок; 

c. у разі несвоєчасного повідомлення про страховий випадок; 

d. у разі закінчення терміну страхування. 

 

 
 


