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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ” 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 

запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 

талоні не допускається. 

 

Тести: 

1. (……) 

Термін “фінанси” від латинського “finantia” означає: 

1)бюджет; 

2)відсоток; 

3)платіж; 

4)податок. 

2. (……) 

Об’єктом розподілу у фінансових відносинах виступають: 

1)централізовані фонди грошових коштів; 

2)децентралізовані фонди грошових коштів; 

3) доходи та прибутки юридичних і фізичних осіб; 

4)валовий внутрішній продукт. 

3. (……) 

В залежності від джерел формування фінансові ресурси поділяються на:  

1) державні і місцеві; 

2) централізовані і децентралізовані; 

3) внутрішні і зовнішні; 

4) власні і позичені. 

4. (……) 

Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки: 

1)ринок грошей і ринок кредитів; 

2)ринок грошей, ринок капіталів; 

3)ринок цінних паперів і ринок кредитів; 

4)правильної відповіді немає. 

5. (……) 

Що є предметом фінансового планування? 

1) фінансова діяльність держави, господарських структур і окремих громадян; 

2) фінансові ресурси та фінансові показники; 

3) створення, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів; 

4) усі відповіді вірні. 

6. (……) 

Гроші, у яких номінальна і реальна вартості не збігаються, називають… 

1) неповноцінними; 

2) повноцінними; 

3) товарними; 

4) металевими. 



7. (……) 

Властивість грошей одного і того ж номіналу незалежно від форми мати однакову вартість – 

це... 

1) стабільність; 

2) подільність; 

3) портативність; 

4) однорідність. 

8. (……) 

Яка з грошових теорій побудована на постулаті пропорційності? 

1) кількісна; 

2) еволюційна; 

3) раціоналістична; 

4) металістична. 

9. (……) 

Наявність обмежень функціонування грошей, розмежування сфер готівкового і 

безготівкового грошового обігу характерні для грошових систем... 

1) ринкового типу; 

2) закритого типу; 

3) неринкового типу; 

4) саморегульованих. 

10. (……) 

До складу якого грошового агрегату в Україні належать кошти в цінних паперах власного 

боргу банків? 

1) M0; 

2) M1; 

3) M2; 

4) M3. 

11. (……) 

Основні принципи організації фінансів підприємств в умовах ринкової економіки: 

1) фінансової відповідальності, комерційного розрахунку, безперервності, стабільності; 

2) принцип комерційного розрахунку, фінансово-господарської незалежності, фінансової 

відповідальності; 

3) комерційного розрахунку, рівнозначності і пропорційності, економічної обґрунтованості; 

4) наукової обґрунтованості, цільового спрямування. 

12. (……) 

Платіжне доручення – це: 

1) документ, що містить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його рахунка 

певної суми грошових коштів; 

2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної 

суми грошових коштів; 

3) письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму грошових коштів зі 

свого рахунка на рахунок отримувача коштів; 

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника. 

13. (……) 

До засобів обігу належать: 

1) сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати; 

2) паливо, тара, незавершене виробництво; 

3) прилади та інструменти; 

4) готова продукція. 

14. (……) 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначається як відношення: 



1) чистого прибутку до обсягів реалізації; 

2) чистого прибутку до середньої величини власного капіталу; 

3) середньої величини власного капіталу до чистого прибутку; 

4) чистого прибутку до виручки від реалізації. 

15. (……) 

До показників ділової активності відносять: 

1) рентабельність власного капіталу; 

2) оборотність дебіторської заборгованості; 

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

4) коефіцієнт автономії. 

16. (……) 

Податкова система – це: 

1) нормативно визначені платники податків, їхні обов’язки та права; 

2) об’єкти оподаткування; 

3) сукупність податків і зборів, що справляються у встановленому порядку; 

4) усе перелічене. 

 

17. (……..) 
Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство: 

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама; 

2) виникає тісна залежність виробників один від одного; 

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька; 

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології. 

18. (……..) 
Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і 

максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 

1) підтримання економічного зростання; 

2) досягнення повної зайнятості; 

3) досягнення економічної ефективності; 

4) підтримання стабільного рівня цін. 

19. (……..) 
Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання 

доходу становить: 

1) одиницю; 

2) нуль; 

3) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 

4) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 

20. (……..) 
Сферу зайнятості деякої країни характеризують наступні показники: 

Чисельність дорослого населення країни, млн. осіб 800 

Коефіцієнт участі у робочій силі 0,7 

Чисельність безробітних, млн. осіб 42 

Природний рівень безробіття, % 5 

Обчислити рівень циклічного безробіття в країні. 

 

Варіанти відповідей: 

1) 2,5%;  2) 2,75%;  3) 4,3%;  4) 12,5%; 5) 8,2%. 

21. (……..) 
Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого 

обсягу виробництва, коли: 

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам; 



2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються. 

22. (……..) 
Фірма виробляє за рік 10 000 одиниць товару і продає їх за ціною 30 грн. Явні витрати фірми 

становлять 150 000 грн., а неявні витрати – 70 000 грн. Бухгалтерський прибуток фірми 

становитиме:  

1) 300 000 грн.; 

2) 150 000 грн.; 

3) 80 000 грн.; 

4) 230 000 грн. 

23. (……..) 
До яких наслідків не призводить виплата дотацій виробникам деякого товару за твердою 

ставкою за інших однакових умов? 

1) витрати виробників цього товару зменшуються за кожним рівнем його ціни пропозиції на 

величину твердої ставки дотації; 

2) нова рівноважна ціна товару встановлюється на рівні, що є нижчим від рівня його старої 

рівноважної ціни; 

3) нова рівноважна кількість товару стає меншою від старої його рівноважної кількості; 

4) ціна виторгу виробників цього товару відрізняється від ціни його споживачів на величину 

твердої ставки дотації. 

24. (……..) 
Крива "дохід - споживання" : 

1) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів; на її 

основі будується крива індивідуального попиту; 

2) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу; на її основі будуються 

криві Енгеля; 

3) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів; на її основі 

будується крива індивідуального попиту; 

4) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується 

крива ринкового попиту. 

25. (……..) 
Якщо для обраного споживачем споживчого кошика MUx/MUY=9, а Рх/Ру=7, то: 

1) споживач знаходиться у стані рівноваги; 

2) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X і менше товару Y; 

3) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару Y і менше товару X; 

4) споживач не має стимулу для зміни структури свого споживчого кошика. 
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