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І. ВСТУП 

 

Згідно до вимог прийому вступників для підготовки за освітнім рівнем 

“бакалавр” вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними 

комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які освітній рівень 

молодшого спеціаліста. 

Державна екзаменаційна комісія перевіряє професійну підготовку 

вступників, дає оцінку якості вирішення вступниками типових професійних 

задач, оцінює рівень знань та умінь, які забезпечують виконання типових 

завдань фахової діяльності. 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад 

при зарахуванні до КНУТД на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра 

зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” шляхом 

встановлення рівня підготовленості вступників. Обов’язковою вимогою є вільне 

володіння державною мовою. 

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті при 

проходженні оволодінні знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-

наукових, загальноекономічних та конкретних економічних наук.  

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні 

випробування зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

складаються з наступних елементів: 

- теоретичні питання; кожен білет містить три теоретичних питання;  

- тестові завдання; кожен білет містить 10 тестових завдань закритого типу 

(з наведених 4-х варіантів відповідей - один правильний). 

Зразок структури екзаменаційного білету наведено в додатку 1. 
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2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ 

2.1. Теоретичні питання 

1. Розкрийте порядок формування прибутку комерційних підприємств. Охарактеризуйте 

основні складові доходів і витрат підприємницьких структур. 

2. Охарактеризуйте призначення і структуру фінансових ринків. Ринок грошей і ринок 

капіталів. Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Страховий ринок. 

3. Розкрийте суть і роль загальнодержавних централізованих цільових фондів, що створені в 

Україні. Недержавні фінансові фонди. 

4. Охарактеризуйте структуру грошового обороту, поняття грошової маси та її структури. 

Розкрийте механізми поповнення маси грошей. 

5. Розкрийте сутність і склад державних фінансів. Охарактеризуйте державні фінанси як 

інструмент регулювання економіки. 

6. Охарактеризуйте систему банківського кредитування та сутність активних і пасивних 

операцій комерційних банків. 

7. Охарактеризуйте класифікацію доходів та видатків державного бюджету України. 

8. Розкрийте сутність та охарактеризуйте інструменти кредитно-грошової політики 

Національного банку України, його функції. 

9. Охарактеризуйте принципи і методи державного регулювання підприємницької діяльності 

Охарактеризуйте інструментарій регулювання фінансових відносин в сфері 

підприємництва. 

10. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему України. Розкрийте суть і 

значення місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 

11. Охарактеризуйте основні засади бюджетного кодексу України та сучасної бюджетної 

політики. Основні етапи бюджетного планування, функції і повноваження органів влади у 

бюджетному процесі. 

12. Розкрийте сутність, форми і причини інфляції. Охарактеризуйте наслідки інфляції та 

методи її регулювання. 

13. Розкрийте економічну сутність податкової системи та податкової політики України. 

Охарактеризуйте класифікацію податків, їх ознаки. 

14. Розкрийте економічну суть кредитних відносин. Охарактеризуйте роль кредитних 

залучень у формуванні фінансових ресурсів підприємств та у розвитку ринкових відносин. 

15. Охарактеризуйте структуру грошового обороту, поняття грошової маси та її структури. 

Розкрийте механізми поповнення маси грошей. 

16. Розкрийте сутність і склад державних фінансів. Охарактеризуйте державні фінанси як 

інструмент регулювання економіки. 

17. Розкрийте суть і роль загальнодержавних централізованих цільових фондів, що створені в 

Україні. Недержавні фінансові фонди. 

18. Розкрийте сутність, форми і причини інфляції. Охарактеризуйте наслідки інфляції та 

методи її регулювання. 

19. Охарактеризуйте систему банківського кредитування та сутність активних і пасивних 

операцій комерційних банків. 

20. Охарактеризуйте сутність і функції фінансів підприємницьких структур. Розкрийте 

соціально-економічну суть підприємництва і класифікацію підприємств в Україні. 

21. Охарактеризуйте сутність сучасної грошової системи та охарактеризуйте її елементи.    

Грошові агрегати та їх характеристика (М0. М1 М2, М3). 

22. Розкрийте економічну сутність податкової системи та податкової політики України. 

Охарактеризуйте класифікацію податків, їх ознаки. 

23. Розкрийте соціально-економічну суть фінансів як економічної категорії, їх об’єктивну 

необхідність, зміст і призначення в суспільстві. Охарактеризуйте функції фінансів. 

24. Охарактеризуйте класифікацію доходів та видатків державного бюджету України. 

25. Охарактеризуйте призначення і структуру фінансових ринків. Ринок грошей і ринок 

капіталів. Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Страховий ринок. 

26. Охарактеризуйте основні засади бюджетного кодексу України та сучасної бюджетної 

політики. 
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27. Основні етапи бюджетного планування, функції і повноваження органів влади у 

бюджетному процесі. 

28. Розкрийте економічну суть кредитних відносин. Охарактеризуйте роль кредитних 

залучень у формуванні фінансових ресурсів підприємств та у розвитку ринкових відносин. 

29. Охарактеризуйте особливості формування, обслуговування, управління державним 

боргом. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави. 

30. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему України. Розкрийте суть і 

значення місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 

31. Розкрийте суть фінансової політики та її вплив на економічний і соціальний розвиток 

держави. Охарактеризуйте складові фінансової системи України і їх конкретні завдання. 

32. Розкрийте принципи і механізм банківського кредитування та охарактеризуйте окремі 

види банківського кредиту. 

33. Охарактеризуйте принципи і методи державного регулювання підприємницької 

діяльності. Охарактеризуйте інструментарій регулювання фінансових відносин в сфері 

підприємництва. 

34. Розкрийте сутність та охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики    

Національного банку України та його функції. 

35. Розкрийте порядок формування прибутку комерційних підприємств. Охарактеризуйте 

основні складові доходів і витрат підприємницьких структур. 

 

2.2. Тестові завдання 

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами відповідей, з 

яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний. 

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними: 

1. За внутрішньою побудовою фінансова система є:  

2. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки:  

3. Соціальна сутність бюджету полягає у:  

4. Джерелами кошторисного бюджетного фінансування виступають:  

5. Фінансове планування на підприємстві розглядається як: 

6. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що 

відображають:  

7. Податки характеризуються як:  

8. За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюються виплата: 

9. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає:  

10. Виділяють такі інструменти фінансових ринків:  

11. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою:  

12. Хто із суб’єктів належать до інвесторів на ринку цінних паперів?  

13. Фінансові ресурси визначаються як: 

14. Фінансова політика характеризується як: 

15. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні починається з: 

16. Бюджетне прогнозування охоплює такі етапи, як: 

17. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву: 

18. Елементами фінансового механізму підприємства є: 

19. Основні засоби характеризуються, як: 

20. Податки виконують функції: 

21. Виділяють такі інструменти фінансових ринків: 

22. Боргові цінні папери - це: 

23. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки: 

24. Що розуміють під державним боргом: 

25. Що розуміють під організаційною структурою фінансової системи: 

26. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

27. За рівнем фінансування державні видатки класифікуються на: 

28. Бюджетний процес охоплює стадії: 

29. Які показники характеризують державний бюджет як фінансовий план? 
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30. Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує: 

31. Під амортизацією основних засобів розуміють: 

32. Підприємство здійснює випуск облігацій з метою: 

33. Що таке "валютний демпінг"? 

34. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

35. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає: 

36. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

37. Розподільча функція фінансів охоплює: 

38. Державні фінанси найбільш повно характеризуються як: 

39. Передумовами випуску комунальних позик є: 

40. Бюджетні кредити спрямовуються на: 

41. Самостійність бюджетів забезпечується: 

42. Виберіть правильне визначення економічної суті рентабельності: 

43. Ринок цінних паперів с складовою частиною: 

44. Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери, є: 

45. Комерційний кредит - це: 

46. Формами забезпечення кредитів можуть бути: 

47. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки: 

48. Суть самофінансування підприємства можна охарактеризувати як: 

49. Джерелом кредитних ресурсів комерційних банків виступає: 

50. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки: 

51. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

52. Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів? 

53. Фінансове забезпечення підприємств здійснюється у таких формах: 

54. При сплаті ПДВ платником податку сплачуються до бюджету: 

55. Цінні папери - це: 

56. Як поділяється фінансовий ринок за способами оріанізації торгів фінансовими 

ресурсами? 

57. Плаваючі валютні курси — це: 

58. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

59. За джерелами фінансування цільові державні фонди поділяються на: 

60. Що таке вексель як цінний папір? 

61. Дайте найбільш повне визначення терміну «фінанси»: 

62. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

63. Бюджетний дефіцит характеризується як: 

64. За правом емісії державні позики - це ті, що: 

65. Прикладом фінансової тактики можуть бути: 

66. Фінансове планування на підприємстві розглядається як: 

67. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що 

відображають: 

68. Об’єктом оподаткування при справлянні ПДВ є: 

69. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

70. Комерційними цінними паперами є: 

71. Що розуміють під конверсією державного боргу: 

72. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою: 

73. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин: 

74. Фінансова політика характеризується як: 

75. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

76. Бюджетні резерви класифікуються: 

77. За рівнем формуванням державні доходи класифікуються на: 

78. Що розуміють під внутрішнім державним боргом: 

79. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву: 

80. Виберіть правильне визначення економічної суті рентабельності: 

81. Фінансове забезпечення підприємств здійснюється у таких формах: 
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82. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни: 

83. Виділяють такі інструменти фінансових ринків: 

84. Об'єктом нарахування до фондів соціального страхування держави є: 

85. Які з грошових відносин складають зміст фінансів підприємства: 

86. Об'єктами фінансового перерозподілу на макрорівні економіки є: 

87. Зовнішній державний борг - це: 

88. Відомча класифікація видатків бюджету: 

89. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану? 

90. Під амортизацією основних фондів розуміють: 

91. Фінансове забезпечення підприємств здійснюється у таких формах: 

92. Похідними цінними паперами є: 

93. Комерційний кредит - це: 

94. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає: 

95. Джерелом покриття державного боргу є: 

96. Залежно від забезпеченості, державні позики можуть бути: 

97. Фінансова система — це: 

98. Об’єктом оподаткування при справлянні ПДВ є: 

99. Самостійність бюджетів забезпечується: 

100. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

101. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву: 

102. Що розуміють під внутрішнім державним боргом: 

103. Формами забезпечення кредитів можуть бути: 

104. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою: 

105. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

106. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою: 

107. В період прискореної інфляції процентна ставка: 

108. Прикладом фінансової тактики можуть бути: 

109. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни: 

110. Державні видатки за формами здійснення класифікують на: 

111. Бюджетне прогнозування охоплює такі етапи,  як: 

112. Методи і форми фінансового механізму підприємства представлені наступним чином: 

113. За рівнем управління цільові державні фонди поділяються на: 

114. Який із перерахованих суб'єктів вважається депозитарієм: 

115. Грошовий ринок охоплює такі сегменти: 

116. Які методи валютного котирування нині використовуються: 

117. Яку мету переслідує управління державним боргом: 

118. Фінансова система — це: 

119. Об’єктом оподаткування при справлянні ПДВ є: 

120. До фондових цінних паперів належать такі: 

121. Бюджетний процес охоплює стадії: 

122. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану: 

123. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву: 

124. Елементами фінансового механізму підприємства є: 

125. Основні фонди характеризуються як: 

126. За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюється виплата: 

127. Плаваючі валютні курси — це: 

128. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

129. Які методи валютного котирування нині використовуються: 

130. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин: 

131. Фінансова політика характеризується як: 

132. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

133. Відомча класифікація видатків бюджету: 

134. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану: 

135. Фінансове забезпечення підприємств здійснюється у таких формах: 
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136. Ринок цінних паперів є складовою частиною: 

137. Комерційними цінними паперами є: 

138. Яку мету переслідує управління державним боргом: 

139. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою: 

140. Залучення позикового капіталу 

141. Хто із суб’єктів належать до інвесторів на ринку цінних паперів? 

142. Грошовий ринок охоплює такі сегменти: 

143. Державні фінанси найбільш повно характеризуються як: 

144. Що розуміють під організаційною структурою фінансової системи: 

145. Прикладом фінансової тактики можуть бути: 

146. Джерелами кошторисного бюджетного фінансування виступають: 

147. Самостійність бюджетів забезпечується: 

148. Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує: 

149. Під амортизацією основних фондів розуміють: 

150. Податки виконують функції: 

151. Виділяють такі інструменти фінансових ринків: 

152. Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери, є: 

153. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

154. Залежно від забезпеченості, державні Позики можуть бути: 

155. Розподільча функція фінансів охоплює: 

156. Передумовами випуску комунальних позик є: 

157. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні починається з: 

158. Бюджетне прогнозування охоплює такі етапи, як: 

159. Фінансове планування на підприємстві розглядається як: 

160. Хто с страховим посередником: 

161. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що 

відображають: 

162. При сплаті ПДВ платником податку сплачуються до бюджету: 

163. Цінні папери - це: 

164. Як поділяється фінансовий ринок за способами організації торгів фінансовими 

ресурсами? 

165. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з мстою: 

166. В період прискореної інфляції процентна ставка: 

167. За внутрішньою побудовою фінансова система є: 

168. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки: 

169. Загальнодержавні цільові фонди характеризуються як: 

170. Бюджетні кредити спрямовуються на: 

171. Самостійність бюджетів забезпечується: 

172. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на: 

173. Методи і форми фінансового механізму підприємства вміщують: 

174. Об'єктом оподаткування при справлянні ПДВ є: 

175. Об'єктом нарахування до фондів соціального страхування держави є: 

176. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

177. Боргові цінні папери - це: 

178. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни: 

179. Що розуміють під організаційною структурою фінансової системи: 

180. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

181. За рівнем фінансування державні видатки класифікуються на: 

182. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни: 

183. Державні видатки за формами здійснення класифікуються на: 

184. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

185. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву? 

186. Похідними цінними паперами є: 

187. В період прискореної інфляції процентна ставка: 
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188. Комерційний кредит - це: 

189. При сплаті ПДВ платником податку сплачуються до бюджету: 

190. За характером зобов'язань державні позики поділяють на: 

191. Фінансові ресурси визначаються як: 

192. Фінансова політика характеризується як: 

193. За правом емісії державні позики - це ті, що: 

194. Прикладом фінансової тактики можуть бузи: 

195. Джерелами відшкодування ПДВ, сплаченого підприємством у складі ціни придбаних 

товарів, послуг, є: 

196. Під амортизацією основних фондів розуміють: 

197. Фінансове забезпечення підприємств здійснюється у таких формах: 

198. Виберіть правильне визначення економічної суті рентабельності: 

199. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає: 

200. Виділяють такі інструменти фінансових ринків: 

201. За джерелами фінансування цільові державні фонди поділяються на: 

202. Що представляє собою вексель як цінний папір: 

203. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки: 

204. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

205. Соціальна сутність бюджету полягає у: 

206. Джерелами кошторисного бюджетного фінансування виступають: 

207. За рівнем формуванням державні доходи класифікуються на: 

208. Що розуміють під внутрішнім державним боргом: 

209. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву? 

210. Формами забезпечення кредитів можуть бути: 

211. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою: 

212. Як спосіб управління державним боргом означає: 

213. Що представляє собою вексель як цінний папір: 

214. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки: 

215. Об’єктами фінансового перерозподілу на макрорівні економіки є: 

216. Зовнішній державний борг - це: 

217. В Україні мають практичне застосування такі форми безповоротної бюджетної 

допомоги як: 

218. Бюджетний устрій — це: 

219. Фінансове планування на підприємстві розглядається як: 

220. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що 

відображають: 

221. Податкова ставка характеризується як: 

222. За рівнем управління цільові державні фонди поділяються на: 

223. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

224. Завдання вторинного ринку цінних паперів полягає у: 

225. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

226. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає: 

227. Дайте найбільш повне визначення терміну «фінанси»: 

228. За місцем розміщення державні позики класифікують як: 

229. Бюджетний дефіцит характеризується як: 

230. Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів: 

231. Виберіть правильне визначення економічної суті рентабельності: 

232. До непрямих податків належать: 

233. За цільовим призначенням державні цільові фонди поділяються на: 

234. Які з цінних паперів належать до основних: 

235. Який із перерахованих суб’єктів вважається депозитарієм: 

236. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки: 

237. Що розуміють під державним боргом: 

238. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою: 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Порядок проведення фахових вступних випробувань. Фахові вступні 

випробування проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей 

надається три академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в 

присутності членів екзаменаційної комісії. 

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написані ручкою на 

спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на 

початку випробувань). На кожному із аркушів студентом зазначається номер варіанту 

завдання та прізвище, ім’я та по-батькові студента. 

Критерії оцінювання результатів  вступних іспитів. Підсумкова оцінка  

визначається за 200-бальною шкалою та за шкалою ECTS на закритому засіданні 

державної екзаменаційної комісії. 

При цьому спираються на наступні критерії: 

Теоретичні питання: 

Шкала 

оцінювання 

Критерії оцінювання 

50 Правильна вичерпна відповідь на поставлене питання, 

продемонстровано глибокі знання понятійного апарату і літературних 

джерел, уміння аргументувати свою відповідь, наведено приклади 

40 В основному відповідь на поставлене питання правильна, але є 

несуттєві неточності 

30 Відповідь на поставлене питання загалом наведено, але немає 

переконливої аргументації відповіді, характеристики певних об'єктів 

20 Відповідь показує посереднє знання основного програмного матеріалу, 

містить суттєві помилки при трактуванні понятійного апарату 

10 Відповідь на питання неповна та містить суттєві помилки 

0 Відповідь неправильна або відсутня 

 

Тестові завдання містять лише одну правильну відповідь. Правильна відповідь 

оцінюється в 5 балів. 

ПІДСУМКОВА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка у балах Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

180-200 A відмінно 

160-179 B добре 

150-159 C 

120-149 D задовільно 

100-119 E 

0-99 F не склав 
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«Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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Додаток 1 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор 

Іван ГРИЩЕНКО 

______________________ 

 «___»__________ 2021 р. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для здобуття ступеня бакалавр 

зі спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(на базі ОКР «молодший спеціаліст») 

 

ВАРІАНТ № ____ 

 
1. Теоретичні питання 

1.1. Охарактеризуйте сутність і функції фінансів підприємницьких структур. Розкрийте соціально-

економічну суть підприємництва і класифікацію підприємств в Україні. 

1.2. Охарактеризуйте особливості формування, обслуговування, управління державним боргом. Вплив 

державного боргу на фінансовий стан держави. 

1.3. Охарактеризуйте призначення і структуру фінансових ринків. Ринок грошей і ринок капіталів. 

Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Страховий ринок 

 

2. Тестові завдання (за кожним питанням належить обрати одну правильну відповідь і 

представити відповіді наступним чином). 

№ питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильна 

відповідь 

          

 

1. Що розуміють під організаційною структурою фінансової системи: 

а) Сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками 

б) Сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб'єктів господарювання 

в) Сукупність взаємозв’язків фінансово-кредитних установ 

г) Апарат управління фінансовою діяльністю 

 

2. До фінансових ресурсів підприємства належать: 

а) Тільки власний капітал 

б) Грошові фонди і частина грошових коштів, яка використовується в не фондовій формі 

в) Основні фонди і оборотні активи 

г) Тільки кредити банків     

 

3. За рівнем фінансування державні видатки класифікуються на: 

а) Поточні, капітальні 

б) Поточні, розвитку 

в) Централізовані, децентралізовані 

г) Поточні, капітальні, нерозподілені 

 

4. Бюджетний процес охоплює стадії: 

а) Складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, 

складання звіту про виконання бюджету і його затвердження  
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б) Складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання 

бюджету 

в) Складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання і затвердження 

звіту про виконання 

г) Складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання бюджетного 

розпису, виконання бюджету 

 

5. Які показники характеризують державний бюджет як фінансовий план? 

а) Бюджетний дефіцит, баланс бюджету, профіцит, надлишок 

б) Бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок 

в) Рівновага доходів і видатків бюджету, бюджетний дефіцит, профіцит 

г) Баланс бюджету, бюджетний дефіцит, надлишок 

 

6. Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує: 

а) Фінансові відносини у сфері централізованих державних фінансів 

б) Централізацію фінансових ресурсів для вирішення конкретних завдань і проблем 

в) Відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами — будь-які 

юридичні та фізичні особи, враховуючи і кредити інших країн 

г) Державний орган (надбудову), через яку координується діяльність кредитної системи 

 

7. Під амортизацією основних засобів розуміють: 

а) Поступову втрату основними фондами своєї споживної вартості в процесі їх 

функціонування 

б) Знос основних засобів внаслідок впровадження нових, більш прогресивних і економічно 

ефективних засобів 

в) Процес поступового перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої 

продукції 

г) Витрати на реконструкцію, технічне переозброєння і ремонт основних фондів 

 

8. Підприємство здійснює випуск облігацій з метою: 

а) Накопичення статутного фонду 

б) Збільшення статутного фонду 

в) Залучення позикового капіталу 

г) Покриття господарських збитків 

 

9. Що таке "валютний демпінг"? 

а) Відсутність обмежень на валютні операції 

б) Експорт товарів за цінами, нижчими за світові із країн з обезціненою валютою в країни з 

більш стабільною валютою 

в) Реалізація товарів за цінами, нижчими за світові 

г) Значне, тривале заниження валютного курсу грошової одиниці 

 

10. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики: 

а) 3 одноразовою виплатою 

б) 3 виплатою частинами 

в) Відсоткові, виграшні і дисконтні  

г) Заставні і беззаставні 

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки  

Протокол № 8  від “03” лютого 2021 р.  

Завідувач кафедри фінансів  

та фінансово-економічної безпеки____________ д.е.н., професор Тарасенко І.О. 


