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Варіант 0 
 

1. Валютний ризик – це: 
А) невизначеність майбутніх ставок обмінних курсів валют 
Б) неможливість придбати валюту за угодою 
В) ризик втрат за валютними операціями 
Г) ймовірність втрати доходу внаслідок зміни обмінного курсу валюти після 
укладання угоди в іноземній валюті 
 

2. Які ознаки властиві для першого етапу розвитку фінансів: 
А) основна маса коштів витрачалася на військові цілі 
Б)  обмежена кількість фінансових відносин 
В)  високий ступінь впливу фінансів на економіку 
Г)  вузькість фінансової системи 

 
3. Які функції виконує міжбанківська валютна біржа: 
А) проводить операції з цінними паперами 
Б) організовує функціонування ринку цінних паперів 
В) проводить торги з купівлі-продажу іноземних валют 
Г) вона створюється з метою акумуляції раціонального розміщення коштів, 
призначених для пенсійного забезпечення 

 
4. Завданнями державного фінансового контролю є: 
А) розробка, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних 
фондів 
Б) вибір системи оплати праці 
В)  встановлення обов'язкового для всіх підприємств, організацій і посадових 
осіб порядку здійснення фінансової діяльності 
Г) організація управління фінансами 

 
5. Приплив коштів за рахунок фінансової діяльності здійснюється шляхом: 
А) виплати дивідендів 
Б) продажу основних засобів 
В)  надходжень від продажу й оплати векселів 
Г) цільового фінансування 
 
 



6. Необхідність фінансів обумовлена : 
 А) наявністю кредиту                  
 Б) наявністю держави                    
 В) наявністю грошових відносин 
 Г) наявністю податків 
 
7. Які сучасні монетаристські  теорії використовувались у грошово-кредитній 
політиці України: 

А) адміністративні методи 
Б) кейнсіанські методи  
В) марксистські методи 
Г)  все вірно 
 
8. До властивостей грошей відносять: 
А) еквівалентність  
Б) портативність  
В) конвертованість 

 Г) все вірно 
 
9. Зведений бюджет України складається із: 
 А) державний бюджет України 
    Б)  місцеві фінанси 
 В)  всіх бюджетів 
 Г)  всі відповіді вірні 
 
10. Основні напрямки використання фінансів на тривалу перспективу - це: 
 А) фінансова система 
 Б)  фінансова стратегія 
 В)  фінансова тактика 
 Г)  фінансова політика 
 
11.Фінансовий апарат — це: 
А) глава держави, що створює з урахуванням коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; підписує закони, 
ухвалені Верховною Радою України 
Б)  єдиний орган законодавчої влади, який ухвалює закони, у тому числі з 
фінансових питань, затверджує Державний бюджет України та вносить зміни 
до нього; здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України; 
приймає рішення щодо звіту про його виконання; визначає засади внутрішньої 
та зовнішньої політики 
В)  вищий орган у системі органів виконавчої влади, який забезпечує 
проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики 
Г) сукупність фінансових установ, на які покладено управління фінансовою 
системою держави 



12.Вирізняють класифікаційні ознаки видів контролю: 
А) час проведення 
Б) фактовий 
В)  аудиторський і відомчий 
Г)  організація управління фінансами 

 
13. Відплив коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок: 
А) погашення довгострокових кредитів 
Б) погашення кредиторської заборгованості 
В) довгострокових фінансових вкладень 
Г) продажу нематеріальних активів 

 
14. За економічною сутністю цінні папери поділяються на: 
А) пайові 
Б) боргові 
В) фондові 
Г) комерційні 
 

15. Суб'єктами валютних відносин в Україні є: 
А) юридичні та фізичні особи 
Б) Кабінет Міністрів України 
В) Верховна Рада України 
Г) Міністерство фінансів 

 
16. При розподілі об’єкту фінансових відносин виникають такі фонди грошових 
коштів: 
А) приватні 
Б)  комунальні                                          
В)  централізовані 
Г) фонди фізичних осіб 

 
17.  ... - це прибуток, прямі майнові податки, відрахування на соціальне 
забезпечення, доходи від ЗЄД: 
А) майнові податки 
Б) заробітна плата 
В) економічна вартість 
Г) новостворена вартість 
 

18. Який вид контролю має попереджати можливі зловживання у процесі 
отримання і витрати коштів: 

 А) президентський 
 Б) поточний 
 В) валютний 
 Г) попередній 

 



19. В залежності від чого фінансова політика поділяється на фінансову стратегію 
і тактику: 
А) місце проведення заходів 
Б)  характеру заходів 
В) тривалості заходів 
Г)  часу заходів 

 
20. До абстрактних теорій грошей належить: 
А)сучасний монетаризм 
Б) неокласична кількісна теорія 
В)  номіналістична теорія 
Г) все вірно 
 

21. Назвіть тип грошової системи в залежності від діючого механізму 
регулювання валютних відносин: 
А)ринкова 
Б)  регульована 
В)  замкнута 
Г) паперово-кредитна 
 

22. Які канали виділяються у секторі прямого фінансування: 
А) канал не опосередкованого фінансування 
Б)  канал запозичень 
В) канал акціонерного фінансування 
Г) канал опосередкованого фінансування 

 
23. Грошова система - це: 
А) сукупність платежів у національній та іноземній валютах 
Б) сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами 
В)  форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством 
Г) те ж саме, що й грошовий оборот 

 
24. Прості акції - це акції: 
А)які дають акціонеру право брати участь в управлінні справами товариства 
Б) в яких зазначена особа їх власника 
В) які не містіть імені або найменування їх власника 
Г) які дають їх власникові переважне право на отримання дивідендів, але 
виключають право участі в управлінні підприємством 

 
25. Інструментом комерційного кредиту є: 
А)дебіторська заборгованість  
Б) основні засоби 
В) вексель 
Г)всі варіанти вірні 


