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Варіант №1 

 
1. Теоретичні питання 

1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність та функції фінансів підприємств. 

2. Фінанси міжнародних організацій та інституцій. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. До складу фінансів підприємств не входять відносини між: 

1) підприємством та його робітниками; 

2) підприємством та державою; 

3) робітниками підприємства та торговельними організаціями; 

4) підприємствами.  

2.2. Тест. Податки — це обов'язкові платежі: 

1) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів; 

2) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна; 

3) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу 

або обсягу споживання. 

2.3. Тест. Державний бюджет — це: 

1) система економічних відносин, що виникають у суспільстві в процесі формування, розподілу та 

використання централізованого фонду грошових коштів держави; 

2) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі 

створенням централізованих фондів. 

2.4. Тест. Страховий агент – це: 

1) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції; 

2) штатний працівник страхової компанії; 

3) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страхування; 

4) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його 

страхової діяльності.  

2.5. Тест. Фінансовий ринок – це: 

1) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних 

власників; 

2) ринок, який складається з ринку цінних паперів та ринку позикових капіталів; 

3) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позиковий 

капітал через фінансово – кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та 

пропозиції.  
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1. Теоретичні питання 

1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права. 

2. Методи фінансового менеджменту. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Місцеві фінанси – це:  

1) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та 

перерозподіляються форми грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний 

розвиток територій; 

2) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди; 

3) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.  

2.2 . Тест. Фіскальна політика — це: 

1) бюджетно-податкова політика; 

2) кредитна політика; 

3) всі відповіді правильні. 

2.3. Тест. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми: 

1) централізовані фінанси; 

2) державний бюджет; 

3) децентралізовані фінанси; 

4) фінанси населення; 

5) фінансова інфраструктура; 

6) міжнародні фінанси. 

2.4. Тест. Державний кредит – це: 

1) особлива форма грошових відносин, коли держава є боржником; 

2)складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси 

для потреб держави; 

3)грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами, та 

пов’язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб.  

2.5. Тест. Нерозвинена форма фінансів характеризується: 

1) інтенсивним розвитком грошових відносин; 

2) невиробничим характером фінансів; 

3)  великою кількістю ланок фінансової системи; 

4) наявністю розвинутого страхового ринку. 
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1. Теоретичні питання 

1. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин. Функції 

фінансів. 

2. Організація фінансового контролю в державі. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Фінанси є: 

1) грошима; 

2) економічними відносинами, які пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів 

грошових коштів; 

3) економічними відносинами, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції; 

4) грошовими потоками. 

2.2. Тест. Термін finis використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та 

населенням, і трактувався як: 

1) умови кредитної угоди; 

2) завершення грошового платежу; 

3) документ про сплату мита. 

2.3. Тест. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані поняттям: 

1) централізовані фінанси; 

2) децентралізовані фінанси; 

3) фінансова інфраструктура. 

2.4. Тест. „Ціна капіталу” – це: 

1) вартість матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємства; 

2) сума коштів, яку витрачають на користування залученими фінансовими ресурсами; 

3) сума коштів, яку слід сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, виражена 

у відсотках від їхнього загального обсягу.  

2.5. Тест. Фінансові відносини охоплюють: 

1) сферу матеріального виробництва; 

2) невиробничу сферу; 

3) як виробничу, так і невиробничу сфери. 
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1. Теоретичні питання 

1. Міжнародний фінансовий ринок та його структура. 

2. Основи організації фінансів підприємств. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Класифікація валютних систем базується на: 

1) тому, який саме актив визнається резервним; 

2) золотому вмісті; 

3) виникненні паралельного обігу валют на ринку країни. 

2.2. Тест. Які акції гарантують виплату дивідендів у попередньо зазначеному розмірі, незалежно 

від суми отриманого прибутку; 

1) іменні акції; 

2) прості; 

3) привілейовані;  

4) акції на пред’явника. 

2.3. Тест. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів забезпечує 

захист інтересів: 

1) власника транспортного засобу; 

2) держави; 

3) страхової компанії; 

4) потерпілого у дорожньо – транспортній пригоді.  

2.4. Тест. Бюджетний дефіцит фінансується за рахунок коштів:
 

1) міністерств і відомств 

2)державного та місцевих бюджетів; 

3)позабюджетних коштів органів місцевого самоврядування усіх рівнів; 

4)немає  правильної відповіді.  

2.5. Тест. За допомогою податків перерозподіляються: 

1) резервні фонди; 

2) ВВП і НД; 

3) вартість основного капіталу; 

4) вартість робочої сили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Затверджено на засіданні кафедри фінансів,  

протокол №12 від «23»травня2013року 

Зав. кафедрою: д.е.н., проф.  ________________ Єгоричева С.Б. 

Провідний викладач: к.е.н., доц.________________ Михайлова Н.В.  

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра фінансів 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 з дисципліни «Фінанси» 

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант №5 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Генезис категорії фінансів. Еволюція фінансів. 

2. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Фінанси виконують функції: 

1) міри вартості; 

2) розподільчу; 

3) стимулюючу; 

4) контрольну. 

2.2. Тест. Фінансові відносини виникають:  

1) на стадії обміну;  

2) на стадії виробництва;  

3) усі відповіді правильні.  

2.3. Тест. Формування економічного терміна «financia» відбулося у: 

1) ХVст.; 

2) ХIIIст.; 

3) ХIV ст. 

2.4. Тест. Головним джерелом мобілізації ресурсів у державний і місцеві бюджети та 

перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвиненої форми фінансів є: 

1) державний кредит; 

2) особисті повинності; 

3) податки; 

4) державні інвестиції; 

5) доходи від операцій на фінансовому ринку. 

2.5 Тест. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є: 

1) державний бюджет; 

2) державний кредит; 

3) позабюджетні фонди; 

4) місцеві бюджети.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Затверджено на засіданні кафедри фінансів,  

протокол №12 від «23»травня2013року 

Зав. кафедрою: д.е.н., проф.  ________________ Єгоричева С.Б. 

Провідний викладач: к.е.н., доц.________________ Михайлова Н.В.  
 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра фінансів 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 з дисципліни «Фінанси» 

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант №6 
 

 

 

1. Теоретичні питання 

1. Поняття фінансового ринку та його структура. Суб’єкти і об’єкти фінансового ринку. 

2. Бюджетна система та принципи її побудови. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Валютне котирування буває: 

1) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє; 

2) зовнішнє, внутрішнє; 

3) пряме, непряме; 

4) поточне, форвардне.  

2.2. Тест. Емітентом називається юридична особа, яка: 

1) купує цінні папери; 

2) випускає цінні папери; 

3) продає цінні папери; 

4) немає правильної відповіді.  

2.3. Тест. Які страхові резерви формують страхові товариства в Україні: 

1) резерв збитків; 

2) резерв коливань збитковості; 

3) технічні резерви. 

2.4. Тест. Для покриття дефіциту державного бюджету використовується: 

1) державний кредит; 

2) банківський кредит; 

3) комерційний кредит. 

2.5. Тест. Який характер має бюджет в унітарних державах: 

1) багаторівневий; 

2) трьохрівневий; 

3) дворівневий; 

4) однорівневий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Затверджено на засіданні кафедри фінансів,  

протокол №12 від «23»травня2013року 

Зав. кафедрою: д.е.н., проф.  ________________ Єгоричева С.Б. 

Провідний викладач: к.е.н., доц.________________ Михайлова Н.В.  

 



 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра фінансів 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 з дисципліни «Фінанси» 

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант №7 

 
1. Теоретичні питання 

1. Фінансова політика та фінансовий механізм. 

2. Фінансові категорії. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Розподільча функція фінансів здійснюється з: 

1) первинним розподілом ВВП та НД; 

2) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД; 

3) розподілом та перерозподілом ВВП та НД через фінансову систему; 

4) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів. 

2.2. Тест. Позиковий капітал – це:  

1) частина активів підприємства, що профінансована кредиторами всіх видів;  

2) частина активів підприємства, що формується за рахунок акціонерного капіталу;  

3) частина активів підприємства, що формується за рахунок  власних коштів.;  

4) частина активів підприємства, що формується за рахунок фінансових ресурсів банку та 

акціонерного капіталу.  

2.3. Тест. До однієї з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у 

Середньовіччі належить: 

1) виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів; 

2) розвиток дипломатичних зв’язків між Західною Європою та     країнами Близького Сходу; 

3) інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості. 

2.4. Тест. До складу фінансової інфраструктури належать: 

1) система органів управління фінансами; 

2) нормативно-законодавча база; 

3) підготовка фахівців; 

4) спеціалізоване виробництво; 

5) усі відповіді правильні. 

2.5. Тест. Зведений бюджет України включає:  

1)показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим і 

зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя:  

2) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної республіки Крим і 

зведених бюджетів областей;  

3) показники Державного бюджету України, зведених бюджетів областей та  міст Києва і 

Севастополя. 
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Варіант №8 

 
1. Теоретичні питання 

1. Соціально-економічна сутність і функції податків в сучасних умовах. 

2. Види цінних паперів та їх основні ознаки. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Фінансові підприємства – це: 

1) кошти, які зберігаються у касі бухгалтерії підприємства; 

2) кошти, що перебувають на рахунку підприємства в банку; 

3) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і 

використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення.  

2.2. Тест. Значна частка непрямих податків свідчить про: 

1) фіскальний характер податкової системи; 

2) неефективну систему стягнення податків; 

3) низький рівень податкової культури. 

2.3. Тест. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, — це: 

1) бюджетний устрій; 

2) зведений бюджет; 

3) бюджетна система. 

2.4. Тест. Страховий інтерес – це: 

1) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян; 

2) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах; 

3) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання 

страхового випадку; 

4) страхова сума, в яку оцінюється можливий збиток страховика під час виплати страхового 

відшкодування страхувальникам.  

2.5. Тест. До ринку капіталів належать: 

1) фондовий та валютний ринок; 

2) ринок грошей і довгострокових банківських кредитів та депозитів; 

3) обліковий, міжбанківський і валютний ринок; 

4) ринок цінних паперів, середньо – та довгострокових банківських кредитів.  
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1. Теоретичні питання 

1. Механізм фінансового менеджменту. 

2. Правове регулювання фінансової діяльності держави. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Кредиторами держави можуть бути: 

1) Національний банк України;  

2) комерційні банки;  

3) міжнародні фінансові організації;  

4) уряди інших держав;  

5) фізичні особи;  

6) всі відповіді правильні.  

2.2. Тест. Чим відрізняються фінанси від грошей: 

1) змістом; 

2) функціями;  

3) змістом і функціями? 

2.3. Тест. Яке з тверджень не належить до закономірностей історичного розвитку фінансових 

відносин у рабовласницькому і феодальному суспільствах: 

1) фінанси почали виражати приватноправовий принцип діяльності держави; 

2) фінанси органічно пов’язувалися з доходами і витратами держави; 

3) фінанси тісно пов’язані з правовою діяльністю держави; 

4) податки, збори, позики, а також грошові витрати держави мали врегульований характер; 

5) більша частка витрат бюджету мала непродуктивний характер.  

2.4. Тест. Виконанням Державного бюджету України займається: 

1) Державна податкова адміністрація; 

2) Державне казначейство України; 

3) Рахункова палата. 

2.5. Тест. Методами фінансового планування є: 

1) нормативний; 

2) балансовий; 

3) метод коефіцієнтів; 

4) всі відповіді правильні. 
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Варіант №10 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Податкова система України та основні напрямки її удосконалення на сучасному етапі. 

2. Характеристика окремих сегментів фінансового ринку. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Яка валюта характеризується стабільним валютним курсом: 

1) тверда; 

2) вільно конвертована; 

3) фіксована; 

4) резервна.  

2.2. Тест. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є: 

1) Міністерство фінансів України; 

2) Національний банк України; 

3) Фонд державного майна; 

4) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.  

2.3. Тест. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на 

основі: 

1) розміру статутного фонду; 

2) кількості страхових договорів (полісів); 

3) страхових премій, сплачених перестраховикам; 

4) надходжень страхових премій та страхових виплат. 

2.4. Тест. Що є джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України: 

1) емісійні кошти Національного банку України; 

2) державні внутрішні та зовнішні позики; 

3) обсяги виробництва та доходи бюджету. 

2.5. Тест. Що оподатковується: 

1) об'єкт податку; 

2) носій податку; 

3) суб'єкт податку; 

4) джерело податку. 
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1. Теоретичні питання 

1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права. 

2. Принципи та функції фінансового менеджменту. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Прибуток підприємства – це:  

1) сума коштів, які надійшли на поточний рахунок в банк або касу підприємства;  

2) фінансова категорія, яка виражає грошову вартість реалізованого чистого доходу;  

3) фінансова категорія, яка виражає фінансові відносини між постачальниками та споживачами 

товару. 

2.2. Тест. У сфері міжнародних економічних відносин держава виступає в ролі:  

1) кредитора; 

2) позичальника;  

3) гаранта;  

4) всі відповіді правильні. 

2.3. Тест. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що: 

1) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин; 

2) вони мають власні доходи; 

3) саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави. 

2.4. Тест. До складу децентралізованих фінансів не входять: 

1) фінанси підприємницьких структур; 

2) фінанси населення; 

3) місцеві бюджети. 

2.5. Тест. Функції фінансів – це засіб вияву: 

1) сутності фінансів;  

2) суспільного призначення фінансів;  

3) усі відповіді правильні.  
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1. Теоретичні питання 

1. Характеристика основних податків податкової системи України. 

2. Класифікація страхування. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці 

внаслідок зношування: 

1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу; 

2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду; 

3) шляхом відрахуванням відповідної суми з отриманого прибутку. 

2.2. Тест. Дайте правильне визначення поняття "податкова система": 

1) сукупність податків, що визначається державою; 

2) сукупність податків і зборів, визначена державою; 

3) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів. 

2.3. Тест. Зазначте функцію, не властиву Державному бюджету України: 

1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни;  

2)  з державного бюджету виплачується  заробітна плата робітникам промислових підприємств; 

3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату. 

2.4. Тест. До грошового ринку належать: 

1) фондовий та валютний ринок; 

2) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів; 

3) обліковий, міжбанківський і валютний ринок; 

4) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.  

2.5. Тест. Міжнародна валютно-фінансова система – це: 

1) система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів 

виробництва; 

2) міжнародний рух факторів виробництва та товарів, сукупність інструментів; 

3) закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які 

функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва.  
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1. Теоретичні питання 

1. Державне управління фінансами в Україні. 

2. Методи фінансового менеджменту. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Місцевими бюджетами визнаються:  

1) бюджет автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і 

бюджети місцевого самоврядування;  

2) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні бюджети, бюджети районів у 

містах і бюджети місцевого самоврядування;  

3) обласні, міські, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого 

самоврядування.  

2.2. Тест. Державний кредит є формою:  

1) первинного розподілу ВВП; 

2) перерозподілу ВВП;  

3) вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту.  

2.3. Тест. Залежно від суб'єктів фінансовий контроль поділяється на: 

1) державний,   внутрішньогосподарський,   аудиторський, громадський; 

2) попередній, поточний, наступний; 

3) обов'язковий, ініціативний. 

2.4. Тест. Складовими фінансового механізму є: 

1) фінансові методи; 

2) фінансові важелі; 

3) правове забезпечення; 

4) нормативне й інформаційне забезпечення; 

5)  фінансові ресурси; 

6) всі відповіді правильні. 

2.5. Тест. Фінансова політика — це: 

1)дія економічних законів у фінансовій сфері; 

2)діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів; 

3)сукупність фінансових розподільних і перерозподільних заходів, які здійснює держава через 

фінансову систему.  
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Варіант №14 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Страховий ринок України і напрямки його розвитку. 

2. Склад доходів і видатків бюджету. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Валюта – це: 

1) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні; 

2) готівкова частина грошової маси, що передається з рук у руки у вигляді банкнот і монет; 

3) один із різновидів цінних паперів. 

2.2. Тест. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням: 

1) облігація,  

2) казначейське зобов’язання держави; 

3) акція; 

4) вексель. 

2.3. Тест. Причинами бюджетного дефіциту в Україні є: 

1) зростання ролі держави у фінансуванні розвитку виробництва; 

2) збільшення військових витрат; 

3) неоптимальна чисельність робітників державного апарату; 

4) падіння виробництва; 

5) ліберальна податкова політика; 

6) державні соціальні програми, що не відповідають фінансовим можливостям держави; 

7) варіанти 1, 2, 5 правильні; 

8) варіанти 3, 4, 6 правильні. 

2.4. Тест. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на: 

1) загальнодержавні та місцеві; 

2) прямі та непрямі; 

3) разові; 

4) систематичні. 

2.5. Тест. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок: 

1) тільки власних коштів; 

2) власних і позичкових коштів; 

3) тільки позичкових коштів.  
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1. Теоретичні питання 

1. Правове регулювання фінансової діяльності держави. 

2. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Як співвідносяться поняття фінансова політика та фінансовий механізм: 

1)фінансова політика реалізується через фінансовий механізм; 

2)фінансовий механізм визначає фінансову політику. 

2.2. Тест. Фіскальна політика — це: 

1) бюджетно-податкова політика; 

2) кредитна політика; 

3) всі відповіді правильні. 

2.3. Тест. Фінанси є: 

1) грошима; 

2) економічними відносинами, які пов’язані з формуванням, розподілом та використанням 

фондів грошових коштів; 

3) економічними відносинами, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції; 

4) грошовими потоками. 

2.4. Тест. Термін «finansia» використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою 

та населенням, і трактувався як: 

1) умови кредитної угоди; 

2) завершення грошового платежу; 

3) документ про сплату мита. 

2.5. Тест. Головним джерелом мобілізації ресурсів у державний і місцеві бюджети та 

перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвиненої форми фінансів є: 

6) державний кредит; 

7) особисті повинності; 

8) податки; 

9) державні інвестиції; 

10)доходи від операцій на фінансовому ринку. 
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1. Теоретичні питання 

1. Основи класифікації податків і елементи оподаткування. 

2. Державне регулювання страхової діяльності. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Власні фінансові ресурси підприємства – це: 

1) статутний фонд; 

2) кредити; 

3) резервний фонд; 

4) прибуток.  

2.2. Тест. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій 

формі: 

1) ціна виробництва; 

2) вартість виробництва; 

3) виробнича собівартість. 

2.3. Тест. Фізичні та юридичні особи, які зобов'язані сплачувати податок за законом, є: 

1) суб'єктами податку; 

2) носіями податку; 

3) об'єктами податку; 

4) джерелами податку. 

2.4. Тест. Зведений бюджет України затверджуються: 

1) Верховною Радою України; 

2) Кабінетом Міністрів України; 

3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного 

регулювання. 

2.5. Тест. Страховий тариф – це: 

1) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування; 

2) ставка страхового відшкодування; 

3) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування; 

4) ставка страхової суми в особистому страхуванні. 
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1. Теоретичні питання 

1. Державне управління фінансами в Україні. 

2. Принципи та функції фінансового менеджменту. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. До органів виконавчої влади в Україні належать: 

1) Кабінет Міністрів України, галузеві міністерства, управління та відомства; 

2) обласні державні адміністрації; 

3) всі відповіді правильні. 

2.2. Тест. Суть фінансового планування полягає у: 

1)визначенні організаційно-правових форм підприємств; 

2)проведенні оцінки фінансової стратегії; 

3)визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки. 

2.3. Тест. До нормативного забезпечення функціонування фінансового механізму не 

   належать: 

1)інструкції; 

2)нормативи; 

3)кредити; 

4)норми; 

5)методичні вказівки; 

6)всі відповіді правильні. 

2.4. Тест. Фінансове законодавство в Україні приймає: 

1) Державне казначейство України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) Верховна Рада України; 

4) Рахункова палата України. 

2.5. Тест. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме: 

1)поворотний та оплатний; 

2)примусовий, обов’язковий, безповоротний та безоплатний; 

3)безповоротний та оплатний. 
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1. Теоретичні питання 

1. Структурна побудова страхового ринку. Регулятори та інструменти страхового ринку. 

2. Бюджетний дефіцит та методи  його фінансування. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Обов’язками страхувальника є: 

1) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання страхового випадку; 

2) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком; 

3) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум; 

4)припиняти дію договору страхування; 

5) всі відповіді правильні.  

2.2. Тест. До ринку цінних паперів належать: 

1) ринок грошей та ринок капіталів; 

2) первинний та вторинний ринок цінних паперів; 

3) біржовий та „вуличний” ринок; 

4) обліковий, міжбанківський та валютний ринок.  
2.3. Тест. До валютних складових міжнародної валютно – фінансової системи (МВФС) належать: 
1) валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, 
національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки; 
2) національний паритет, національні валюти, валютний курс; 
3) міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами, цінними паперами, міжнародні 
розрахунки; 
4) національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації та обігу 
національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу.  
2.4. Тест. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та оборотних 
виробничих фондів: 
1) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні – за декілька; 
2) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні – за один; 
3) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а 
їхня активна частина та оборотні фонди – за один цикл. 
2.5. Тест. Цільовий характер мають: 
1) обов'язкові платежі; 
2) податки; 
3) державне мито; 
4) штрафні санкції. 
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1. Теоретичні питання 

1. Механізм фінансового менеджменту. 

2. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. До однієї з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у 

Середньовіччі належить: 

1) виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів; 

2) розвиток дипломатичних зв’язків між Західною Європою та     країнами Близького Сходу; 

3) інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості. 

2.2. Тест. Наявність фінансових відносин у державі є: 

1) суб’єктивним фактором;  

2) об’єктивною потребою. 

2.3. Тест. Розподільча функція фінансів здійснюється з: 

1) первинним розподілом ВВП та НД; 

2) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД; 

3) розподілом та перерозподілом ВВП та НД через фінансову систему; 

4) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів. 

2.4. Тест. Фінанси можуть функціонувати тільки за наявності; 

1) мануфактурного виробництва; 

2) державного управління; 

3) кредитно – лихварських відносин. 

2.5. Тест. До складу державних фінансів не входять: 

1) державний бюджет; 

2) державний кредит; 

3) позабюджетні спеціальні фонди; 

4) фінанси підприємств колективної форми власності. 
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1. Теоретичні питання 

1. Бюджет як економічна категорія, його місце і значення в системі фінансових відносин 

суспільства. 

2. Принципи страхування. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. До фінансових елементів МВФС належать: 

1) міжнародні фінансові ринки, механізми торгівлі фінансовими інструментами, міжнародні 

розрахунки, які обслуговують рух товарів, факторів виробництва та фінансових інструментів; 

2) міжнародні фінансові ринки, міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу, 

національні валюти; 

3) валютний курс і паритет, міжнародні фінансові ринки, валютний курс.  

2.2. Тест. Відповідно до чинного законодавства України банківська система складається з рівнів: 

1) одного; 

2) двох; 

3) трьох  

4) чотирьох.  

2.3. Тест. До вторинних фінансових інструментів належать: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи; 

4) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варіанти; 

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф’ючерсні та форвардні угоди.  

2.4. Тест. Реальний дефіцит бюджету — це: 

1) різниця між доходами та видатками за визначеної фіскальної політики та базовим рівнем 

безробіття; 

2) дефіцит, обсяг якого сформувався протягом бюджетного періоду; 

3) результат "жорсткого" курсу уряду на щорічно збалансований бюджет. 

2.5. Тест. Державний бюджет стає дефіцитним, якщо: 

1)  постійні доходи бюджету держави переважають над його видатками; 

2)  спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету за умови збільшення видатків 

держави; 

3) зростають видатки бюджету; 

4) видатки бюджету підлягають секвеструванню. 
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Варіант №21 

 
 

 

1. Теоретичні питання 

1. Фінанси міжнародних організацій та інституцій. 

2. Основи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Секвестр бюджету застосовується для: 

1) міжбюджетного регулювання; 

2) бюджетного контролю; 

3) зменшення видатків у процесі виконання бюджету. 

2.2. Тест. Валовий прибуток від реалізації продукції – це: 

1) виручка від реалізації без ПДВ; 

2) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок; 

3) різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю реалізованої продукції.  

2.3. Тест. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє: 

1) Міністерство фінансів України,; 

2) Бюджетна комісія Верховної Ради України,; 

3) Секретаріат Президента України. 

2.4. Тест. Захищені статті бюджету — це: 

1) статті видатків, закріплені за певними доходами; 

2) статті видатків, що не підлягають скороченню у зв’язку з невиконанням дохідної частини 

бюджету. 

2.5. Тест. Кредитори та позичальники – це суб’єкти: 

1) страхового ринку; 

2) ринку позикових капіталів; 

3) ринку цінних паперів; 

4) ринку нерухомості.  
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1. Теоретичні питання 

1. Податкова система України та основні напрямки її удосконалення на сучасному етапі. 

2. Державне регулювання страхової діяльності. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення 

управління підприємством – це: 

1) фінансові посередники; 

2) емітенти; 

3) індивідуальні інвестори; 

4) портфельні інвестори; 

5) стратегічні інвестори; 

6) інституціональні інвестори.  

2.2. Тест. Ринок цінних паперів – це частина: 

1) ринку грошей; 

2) ринку капіталів; 

3) валютного ринку; 

4) ринку банківських кредитів.  

2.3. Тест. Міжнародна валютно-фінансова система – це: 

1) система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів 

виробництва; 

2) міжнародний рух факторів виробництва та товарів, сукупність інструментів; 

3) закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які 

функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва.  

2.4. Тест. Міжнародна ліквідність – це: 

1) сукупність усіх платіжних інструментів; 

2) склад валютного курсу та валютних паритетів; 

3) складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж окремих валют; 

4) готівкова частина грошової маси, яка передається з рук у руки.  

2.5. Тест. До складу фінансів підприємств не входять відносини між: 

1) підприємством та його робітниками; 

2) підприємством та державою; 

3) робітниками підприємства та торговельними організаціями; 

4) підприємствами.  
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Варіант №23 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Міжнародний фінансовий ринок та його структура. 

2. Бюджетний дефіцит та методи  його фінансування. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та оборотних 

виробничих фондів: 

1) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні – за декілька; 

2) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні – за один; 

3) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а 

їхня активна частина та оборотні фонди – за один цикл. 

2.2. Тест. Податки — це обов'язкові платежі: 

1) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів; 

2) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна; 

3) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу 

або обсягу споживання. 

2.3. Тест. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на: 

1) загальнодержавні та місцеві; 

2) прямі та непрямі; 

3) разові; 

4) систематичні. 

2.4. Тест. Державний бюджет — це: 

1) система економічних відносин, що виникають у суспільстві в процесі формування, розподілу 

та використання централізованого фонду грошових коштів держави; 

2) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі 

створенням централізованих фондів. 

2.5. Тест. Валюта – це: 

1) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні; 

2) готівкова частина грошової маси, що передається з рук у руки у вигляді банкнот і монет; 

3) один із різновидів цінних паперів. 
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Варіант №24 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Характеристика окремих сегментів фінансового ринку. 

2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання та управління нею. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%): 

1) 25; 

2) 23; 

3) 30; 

4) 15. 

2.2. Тест. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій 

формі: 

1) ціна виробництва; 

2) вартість виробництва; 

3) виробнича собівартість. 

2.3. Тест. За допомогою податків перерозподіляються: 

1) резервні фонди; 

2) ВВП і НД; 

3) вартість основного капіталу; 

4) вартість робочої сили. 

2.4. Тест. Значна частка непрямих податків свідчить про: 

1) фіскальний характер податкової системи; 

2) неефективну систему стягнення податків; 

3) низький рівень податкової культури. 

2.5. Тест. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, — це: 

1) бюджетний устрій; 

2) зведений бюджет; 

3) бюджетна система. 
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Варіант №25 

 

 
1. Теоретичні питання 

1. Поняття страхового ринку, його види та їх загальна характеристика. 

2. Бюджетна система та принципи її побудови. 

2. Тестові завдання 

2.1. Тест. Зазначте функцію, не властиву Державному бюджету України: 

1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни;  

2)  з державного бюджету виплачується  заробітна плата робітникам промислових підприємств; 

3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату. 

2.2. Тест. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється: 

1)Верховною Радою України; 

2)Кабінетом Міністрів України; 

3)Міністерством фінансів України; 

4)Національним банком України.  

 2.3. Тест. Державний бюджет стає дефіцитним, якщо: 

1) постійні доходи бюджету держави переважають над його видатками; 

2) спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету за умови збільшення видатків 

держави; 

3) зростають видатки бюджету; 

4) видатки бюджету підлягають секвеструванню. 

2.4. Тест. Страховий інтерес – це: 

1) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян; 

2) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах; 

3) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання 

страхового випадку; 

4) страхова сума, в яку оцінюється можливий збиток страховика під час виплати страхового 

відшкодування страхувальникам.  

2.5. Тест. Фінансовий ринок – це механізм: 

1) утворення капіталу; 

2) використання капіталу; 

3) перерозподілу капіталу; 

4) акумуляція капіталу.  

  

 

 

 

 
      Затверджено на засіданні кафедри фінансів,  

протокол №12 від «23»травня2013року 

Зав. кафедрою: д.е.н., проф.  ________________ Єгоричева С.Б. 

Провідний викладач: к.е.н., доц.________________ Михайлова Н.В.  

 
 


