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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ» 

 
Вказівки: Розв’яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповідь. Ваші відповіді також 
запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та 
в талоні не допускається. 

 
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали): 

 

1.(........) 
Які із цих податків (зборів) є місцевими? 
1) податок на прибуток; 
2) акцизний податок; 
3) мито; 
4) туристичний збір. 
2.(........) 
Які із цих податків (зборів) є загальнодержавними? 
1) податок на прибуток; 
2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
3) єдиний податок; 
4) туристичний збір. 
3.(........) 
Які із цих податків (зборів) відносяться до непрямих податків 
1) податок на прибуток; 
2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
3) єдиний податок; 
4) податок на додану вартість. 
4.(........) 
Загальнодержавні податки і збори на території України встановлює: 
1) Президент України; 
2) Верховна Рада України; 
3) Кабінет Міністрів України; 
4) всі відповіді правильні. 
5.(........) 
Проект закону про Державний бюджет розробляє: 
1) Верховна Рада України; 
2) Міністерство фінансів України; 
3) Кабінет Міністрів України; 
4) Президент України. 
6.(........) 
Бюджетна програма розробляється на період: 
1) місяць; 
2) квартал; 
3) 2-3 роки; 
4) один рік. 
7.(........) 
Відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України: 
1) Верховна Рада України; 
2) Міністерство фінансів України; 



3) Кабінет Міністрів України; 
4) Президент України. 
8.(........) 
До соціальних гараній населенню належить: 
1) соціальне страхування на випадок безробіття; 
2) задоволення освітньо-культурних потреб та належного рівня охорони здоров'я з метою 
всебічного розвитку особистості; 
3) утримання установ соціального забезпечення; 
4) правильно 2 та 3. 
9.(........) 
Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку, якщо ... 
1) більше 50% його активів є активами одного типу; 
2) більше 50% його пасивів є пасивами одного типу; 
3) більше 50% його активів є вкладами фізичних осіб; 
4) вірна відповідь відсутня. 
10.(........) 
Банк набуває статусу спеціалізованого іпотечного банку, якщо… 
1) більше 50% його активів є активами, які забезпечені цінними паперами; 
2) більше 50% його пасивів є пасивами одного типу; 
3) більше 50% його активів є активами, розміщеними під заставу нерухомості; 
4) вірна відповідь відсутня. 
11.(........) 
Основним завданням НБУ є... 
1) дотримання стабільності банківської системи; 
2) захист інтересів вкладників; 
3) підтримання стабільності національної валюти; 
4) емісія державних цінних паперів. 
12.(........) 
Збалансування попиту та пропозиції на фінансові ресурси по регіонах - це функція банку... 
1) трансформації розміру; 
2) просторової трансформації; 
3) трансформації строків; 
4) трансформації ризиків. 
13.(........) 
Хто є суб'єктами фінансового ринку, які вкладають грошові кошти в цінні папери виключно 
в цілях отримання доходу: 
1) фінансові посередники; 
2) емітенти; 
3) індивідуальні інвестори; 
4) портфельні інвестори. 
14.(........) 
Кредитори та позичальники — це суб'єкти ринку: 
1) страхового; 
2) позикових капіталів; 
3) цінних паперів; 
4) нерухомості. 
15.(........) 
Об'єктами фінансового ринку є: 
1) фінансово-кредитні інститути; 
2) інститути інфраструктури фінансового ринку; 
3) держава, суб'єкти господарювання та домашні госпоцарства; 
4) інструменти фінансового ринку. 
 
 
 



16.(........) 
Емітенти — це: 
1) суб'єкти, що залучають фінансові ресурси; 
2) суб'єкти, які вкладають грошові кошти у фінансові інстру менти; 
3) суб'єкти, які перерозподіляють фінансові ресурси; 
4) суб'єкти, що реалізують різні види страхових послуг. 
17.(........) 
Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення 
управління підприємством — це: 
1) фінансові посередники; 
2) індивідуальні інвестори; 
3) портфельні інвестори; 
4) стратегічні інвестори. 
18.(........) 
Інвестиційна діяльність підприємства є елементом: 
1) основної діяльності; 
2) фінансової діяльності; 
3) звичайної діяльності; 
4) надзвичайної діяльності. 
19.(........) 
Не є доходом від операційної діяльності: 
1) дохід від реалізації товарів; 
2) дохід від реалізації фінансових інвестицій; 
3) дохід від реалізації іноземної валюти; 
4) одержані гранти та субсидії. 
20.(........) 
До доходів від інвестиційної діяльності підприємства відносять: 
1) дохід від операційної оренди активів; 
2) дохід від реалізації оборотних активів; 
3) дохід від участі в капіталі; 
4) дохід від списання кредиторської заборгованості. 
21.(........) 
До доходів від операційної діяльності відносять: 
1) одержані пені, штрафи, неустойки; 
2) дохід від реалізації нематеріальних активів; 
3) дохід від безкоштовно отриманих активів; 
4) дохід від реалізації майнових комплексів. 
22.(........) 
Стагфляція: 
1) викликана підвищенням цін під впливом сукупного попиту; 
2) визначається пропорційною зміною цін на різні товари; 
3) супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття; 
4) спричинена підвищенням цін під впливом сукупної пропозиції. 
23.(........) 
Девальвація - це: 
1) зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют; 
2) збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют; 
3) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування; 
4) укрупнення національної грошової одиниці та зміни її найменування. 
24.(........) 
В рамках проведення дефляційної політики: 
1) стимулюється платоспроможний попит; 
2) зменшуються державні позики; 
3) збільшуються державні позики; 
4) здійснюється кредитна експансія. 



25.(........) 
Ревальвація - це: 
1) зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют; 
2) збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют; 
3) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування; 
4) укрупнення національної грошової одиниці та зміни її найменування. 
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