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Тестові завдання з предмету «Фінансовий ринок» 

 
1. Фінансовий ринок – це ... : 

1. Механізм, за допомогою якого встановлюються правові й економічні 

взаємовідносини між продавцями й покупцями. 

2. Ринок готівкових грошей, короткострокових, середньострокових та 

довгострокових кредитних операцій, валюти. 

3. Ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні 

фінансові інструменти. 

4. Не має правильної відповіді. 

 
2. Хто є головними суб’єктами фінансового ринку – це: 

 1. Банківські установи, кредитори та позичальники, держава в особі НБУ. 

 2. Домашні господарства, фірми і підприємства, фінансові інститути і 

держава. 

 3. НБУ, комерційні банки, Ощадний банк України, кооперативні банки, 

спеціалізовані банки, небанківські кредитні інститути, контрактні 

фінансові інститути. 

 4. Не має правильної відповіді. 

 
3. Фінансовий ринок поділяється за сферами розміщення та обігу фінансових ресурсів на: 

 1. Організовані і неорганізовані ринки. 

2. Первинний і вторинний ринок. 

3. Ринок державних фінансових ресурсів та ринок корпоративних 

фінансових ресурсів. 

4. Не має правильної відповіді. 
 

4. За рівнем організації торгівлі виділяють такі ринки: 

1. Ринок державних та корпоративних фінансових ресурсів. 

2. Біржовий та позабіржовий ринок. 

3. Ринок короткострокових, середньострокових та довгострокових 

ресурсів. 

4. Організований та неорганізований ринок. 

 
5. У функції фінансового ринку входить: 

1. Об’єднання, консолідація дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, юридичних державних 

і недержавних структур та створення крупних грошових фондів. 

2. Трансформація вільних накопичених коштів у позичковий капітал, що забезпечує фінансування розвитку 

суб’єктів господарювання. 

3. Фінансування держави і населення. 

4. Зазначене у пунктах 1-3. 

 

6. Державне регулювання фінансового ринку здійснюється: 

1. Міністерством фінансів України. 

2. Національним банком України. 

3. Фондом державного майна. 

4. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
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5. Зазначене у пунктах 1 і 4. 

6. Зазначене у пунктах 1-4. 

 

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

1. Міністерством фінансів України. 

2. Національним банком України. 

3. Фондом державного майна. 

4. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 

8. Добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, що не має на меті одержання прибутку, 

створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних 

паперів і зареєстроване ДКЦПФР, визначається як: 

1. Фондова біржа. 

2. Саморегулівна організація. 

3. Торговельно-інформаційна система. 

4. Довірче товариство. 

 

9. Фінансова політика – це: 

1. Комплекс державних заходів, що забезпечують ефективне 

функціонування фінансів і фінансової системи; 

2. Стимулювання розвитку матеріального виробництва та створення 

економічного грунту для здійснення державою покладених на неї 

функцій і завдань щодо розвитку; 

3. Формування фінансового механізму і його розвиток відповідно до  

цілей і стратегій, що постійно змінюються; 

4. Не має правильної відповіді. 

 
10. Виділяють такі типи фінансової політики: 

1. Світовий, регіональний, універсальний; 

2. Європейський, американський; 

3. Класичний, регулюючий, планово-директивний; 

4. Не має правильної відповіді. 

11. Суб’єкт ринку, що здійснює функції узгодження інвестиційного попиту і 

пропозиції, сприяє досягненню взаємовигідних умов угоди, організує 

переміщення інвестиційного товару і прав власності на нього, а також 

забезпечує ефективність розрахунків за угодою, - це  ... 
 

12. До спеціалізованих банків належать: 

1. Іпотечні, будівельно ощадні банки (каси), інвестиційні банки (компанії), 

банки підтримки, гарантійні банки, розрахункові (клірингові) банки 

(палати). 

2. Лізингові, факторингові компанії, кредитні спілки, каса взаємної 

допомоги. 

3. Інвестиційні трасти, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні 

фонди, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, позичково-

ощадні асоціації, благодійні фонди. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

13. До небанківських кредитних інститутів належать: 
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1. Іпотечні, будівельно ощадні банки (каси), інвестиційні банки 

(компанії), банки підтримки, гарантійні банки, розрахункові 

(клірингові) банки (палати). 

2. Лізингові, факторингові компанії, кредитні спілки, каса взаємної 

допомоги. 

3. Інвестиційні трасти, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, 

пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, 

позичково-ощадні асоціації, благодійні фонди. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

14. До контрактних фінансових інститутів належать: 

1. Іпотечні, будівельно ощадні банки (каси), інвестиційні банки 

(компанії), банки підтримки, гарантійні банки, розрахункові 

(клірингові) банки (палати). 

2. Лізингові, факторингові компанії, кредитні спілки, каса взаємної 

допомоги. 

3. Інвестиційні трасти, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, 

пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, 

позичково-ощадні асоціації, благодійні фонди. 

4. Не має правильної відповіді. 
 

15. Процентна ставка – це ... : 

2. Ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти. 

3. Ціна, яку сплачують позичальнику за залучені грошові кошти. 

4. Ціна, яку сплачують дебітору і кредитору за залучені грошові кошти. 

5. Ціна, яку сплачують іноземцям за залучені грошові кошти. 

6. Зазначене у пунктах 1-4. 

 

16. Які є види процентних ставок? 

1. Фіксована і нефіксована. 

2. Реальна і номінальна. 

3. Основна і додаткова. 

4. Правильної відповіді не має. 

 

17. Що відображає реальна процентна ставка? 

1. Зміни валютного курсу. 

2. В грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці 

капіталовкладень. 

3. Очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і 

реальний дохід інвестора на вкладені кошти. 

4. Правильної відповіді не має. 

 

18. Що відображає номінальна процентна ставка? 

1. Зміни валютного курсу. 

2. В грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці 

капіталовкладень. 
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3. Очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і 

реальний дохід інвестора на вкладені кошти. 

4. Правильної відповіді не має. 

 

19. Що означає ризик? 

1. Невизначеність настання певних подій у майбутньому. 

2. Відображає міру настання певної невизначеності. 

3. Невизначеність в успішній реалізації стратегій та в досягненні певних 

цілей. 

4. Ризик не отримати певний фінансовий результат. 

 

20. Комерційний ризик характеризує ... : 

1. Невизначеність настання певних подій у майбутньому. 

2. Ризик не отримати певний фінансовий результат. 

3. Відображає міру настання певної невизначеності. 

4. Невизначеність в успішній реалізації стратегій фірми та в досягненні 

певних цілей даної фірми. 

 

21. Фінансовий ризик – це ...: 

1. Невизначеність настання певних подій у майбутньому. 

2. Ризик не отримати певний фінансовий результат. 

3. Відображає міру настання певної невизначеності. 

4. Невизначеність в успішній реалізації стратегій фірми та в досягненні 

певних цілей даної фірми. 

 

22. До основних методів управління ризиком належать: 

1. Ухилення від ризику. 

2. Зниження рівня ризику. 

3. Поглинання та фінансування ризику. 

4. Передача ризику іншій особі. 

5. Зазначене у пунктах 1-4. 

 

23. Кредитний ризик – це ... : 

1. Ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним. 

2. Невизначеність, пов’язана з рівнем майбутніх процентних ставок. 

3. Ризик можливих втрат від зміни вартості іноземної валюти щодо 

національної. 

4. Вплив економічних умов іншої країни на вартість активів, виражених 

у валюті цієї країни. 

 

24. Економічний ризик – це ... : 

1. Ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним. 

2. Невизначеність, пов’язана з рівнем майбутніх процентних ставок. 

3. Ризик можливих втрат від зміни вартості іноземної валюти щодо 

національної. 
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4. Вплив економічних умов іншої країни на вартість активів, виражених 

у валюті цієї країни. 

 

25. Валютний ризик – це ... : 

1. Ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним. 

2. Невизначеність, пов’язана з рівнем майбутніх процентних ставок. 

3. Ризик можливих втрат від зміни вартості іноземної валюти щодо 

національної. 

4. Вплив економічних умов іншої країни на вартість активів, виражених 

у валюті цієї країни. 

 

26. Операційний ризик – це ... : 

1. Ризик зміни облікової вартості активів чи пасивів при зміні валютних 

курсів при тому, що в іноземній валюті їх вартість залишається 

незмінною. 

2. Невизначеність, пов’язана з рівнем майбутніх процентних ставок. 

3. Ризик можливих втрат від зміни вартості іноземної валюти щодо 

національної. 

4. Ризик несприятливих змін валютного курсу за період часу проведення 

запланованої валютної операції. 

 

27. Бухгалтерський ризик – це ... : 

1. Ризик можливих втрат від зміни вартості іноземної валюти щодо 

національної. 

2. Вплив економічних умов іншої країни на вартість активів, виражених 

у валюті цієї країни. 

3. Ризик зміни облікової вартості активів чи пасивів при зміні валютних 

курсів при тому, що в іноземній валюті їх вартість залишається 

незмінною. 

4. Невизначеність, пов’язана з рівнем майбутніх процентних ставок. 

 
28. Згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів, погодження на укладання угоди на 

запропонованих умовах – це: 

1. Індосамент. 

2. Авізо. 

3. Акцепт. 

4. Трансферт. 

5. Тратта. 

 

29. Комерційний банк – ... : 

1. Це банк, який виконує повний набір базових банківських операцій та 

єдиною метою має одержання максимального прибутку. 

2. Це будь-який банк, що функціонує в банківській системі. 

3. Це банк, що займається кредитуванням. 

4. Не має правильної відповіді. 
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30. Ринок капіталів – це: 

1. Частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в 

основному на  середньо-  і довгостроковий позиковий капітал, 

специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом угоди є наданий у 

позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на 

нього. 

2. Кошти, віддані у позику під певний відсоток за умови повернення. 

3. Ринок, де здійснюються переважно короткострокові депозитно-

позикові операції, що обслуговують рух капіталу. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

31. Основні учасники ринку капіталів: 

1. Дебітори і кредитори. 

2. Первинні інвестори, спеціалізовані посередники, позичальники. 

3. Банківські та небанківські фінансово-кредитні установи. 

4. Не має правильної відповіді. 

 
32. Стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні 

цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, - це: 

1. Опціон. 

2. Ощадний сертифікат. 

3. Казначейські зобов’язання. 

4. Дериватив. 

5. Варант. 

6. Ф’ючерсний контракт. 

 

33. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, 

який засвідчує зобов’язання продати (придбати) відповідну кількість 

базового активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового 

активу під час укладання контракту, визначається як: 

1. Опціон. 

2. Ф’ючерсний контракт. 

3. Варант. 

4. Фондовий дериватив. 

5. Сертифікат. 

 
34. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який закріплює право його власника на придбання від 

емітента чи на продаж емітентом зазначеної кількості базового активу у визначений термін за фіксованою при укладанні 

ціною, визначається як: 

1. Ф’ючерсний контракт. 

2. Опціон. 

3. Варант. 

4. Дериватив. 

5. Індосамент. 

 

35. Похідні цінні папери – це: 
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1. Цінні папери, що засвідчують право однієї особи придбати в іншої 

особи чи продати іншій особі базовий актив у визначений термін із 

фіксацією ціни під час укладення угоди; 

2. Цінні папери, що засвідчують взаємні зобов’язання покупця, продавця 

та організатора торгівлі щодо купівлі (продажу) базового активу або 

проведення грошових розрахунків відповідно до специфікації 

документа; 

3. Особлива група цінних паперів, які мають встановлені законодавством 

реквізити і засвідчують зобов’язання, внаслідок виконання яких 

відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться 

розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу; 

4. Не має правильної відповіді. 

 

36. Грошовий ринок – це: 

1. Сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з 

купівлею або продажем валют різних країн. 

2. Частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно 

короткострокові депозитно-позикові операції, що обслуговують 

головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових 

ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб. 

3. Частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в 

основному на  середньо-  і довгостроковий позиковий капітал, 

специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом угоди є наданий у 

позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на 

нього. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

37. Обліковий ринок – це: 

 1. Частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно 

короткострокові депозитно-позикові операції, що обслуговують 

головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових 

ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб. 

2. Частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси 

перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-

продажу векселів і цінних паперів з термінами погашення, як правило, 

до одного року. 

3. Частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в 

основному на  середньо-  і довгостроковий позиковий капітал, 

специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом угоди є наданий у 

позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на 

нього. 

4. Не має правильної відповіді. 
 

38. У світовій практиці страхування валютних ризиків називають: 

1. Хеджуванням. 

2. Таргетуванням. 

3. Конверсійним арбітражем. 
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4. Фіксингом. 

5. Флоатингом. 

 

39. Валюта – це: 

1. Гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви. 

2. Грошові знаки іноземних держав та інші кредитні документи, які визначаються в іноземних грошових 

одиницях та використовуються в міжнародних розрахунках. 

3. Офіційні записи іноземних грошей у центральному банку та фінансових організаціях країни. 

 

40. Органами валютного контролю в Україні визначено: 

1. Національний банк України. 

2. Уповноважені банки. 

3. Державну податкову адміністрацію України. 

4. Кабінет Мінінстрів України. 

5. Державний митний комітет України. 

6. Верховна Рада України. 

7. Адміністрація Президента України. 

8. Міністерство зв’язку України. 

9. Усі названі вище органи. 

 

41. Валютний курс – це: 

1. Ціна, яка сплачується у власній валюті за одиницю іноземної валюти. 

2. Курсове співвідношення при перерахунку цін та грошових сум із однієї валюти в іншу. 

3. Курс, при якому попит і пропозиція валюти збігаються. 

 

42. Скорочення резервів держави призводить: 

1. До ревальвації національної валюти. 

2. До девальвації національної валюти. 

3. Ніяких змін курсу національної валюти не відбувається. 

 

43. Суб’єктами валютних відносин в Україні є: 

1. Юридичні та фізичні особи – резиденти і нерезиденти. 

2. Уповноважені банки, біржі, інші фінансово-кредитні установи. 

3. Національний банк України. 

4. Верховна Рада України. 

5. Кабінет Міністрів України. 

6. Європейський центральний банк. 

 

44. Головні методи регулювання валютного курсу: 

1. Пряме втручання держави у валютну політику. 

2. Валютна інтервенція і дисконтна політика. 

3. Регулювання кредитно-валютних відносин центрального банку з 

комерційними. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

45. При використанні непрямого котирування вартість одиниці 

національної валюти виражається у: 

1. Доларах США. 

2. Євро. 

3. Іноземній валюті. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

46. Що таке котирування валюти – це: 
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1. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке 

використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших 

економічних операцій. 

2. Встановлення курсів іноземних валют у відповідності з практикою, що 

склалася, і законодавчими нормами. 

3. Здатність валюти обмінюватися на інші валюти. 

4. Не має правильної відповіді. 

 
47. Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли: 

1. Число її членів становить менше як 5. 

2. Число її членів становить менше як 10. 

3. Число її членів становить менше як 25. 

4. Число її членів становить менше як 50. 

 

48. Фондова біржа виконує такі основні функції: 

1. Посередницьку, індикативну, регулятивну. 

2. Контрольну, посередницьку, ціноутворюючу. 

3. Регулятивну, індикативну. 

3. Не має правильної відповіді. 

 

49. Фондова біржа – це: 

1. Акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних 

паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою 

діяльність відповідно до Закону України „ Про цінні папери та 

фондову біржу”. 

2. Організаційний ринок цінних паперів. 

3. Своєрідна некомерційна ринкова структура. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

50. Хто такий член фондової біржі – це: 

1. Юридична особа, яка володіє біржовим місцем як засновник або 

акціонер біржі і має право укладати угоди від свого імені. 

2. Посередник, який сприяє укладанню угод між зацікавленими 

сторонами. 

3. Особа чи фірма,  яка здійснює біржове або торговельне посередництво 

і при цьому діє від свого імені та за свій рахунок. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

51. Перевищення доходів над його видатками (з урахуванням різниці між 

поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету) – це: 
1. Бюджетний профіцит; 

2. Бюджетний дефіцит; 

3. Державний борг; 

4. Державний кредит. 

 

52. Джерелами фінансування дефіциту є: 
1. Внутрішні позики органів влади АРК; 
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2. Внутрішні та зовнішні позики органів місцевого самоврядування; 

3. Позики приватних осіб; 

4. Державні зовнішні та внутрішні позики. 

 

53. Яка валюта називається конвертованою? 

a)  валюта, яка має постійний офіційний курс; 

б)  валюта, яка вільно обмінюється на гроші інших країн; 

в)  валюта, яка діє на території групи країн; 

г) грошова одиниця, яку можна обміняти на іноземну валюту при виїзді за 

кордон; 

 

54. Що таке "замкнута" валюта? 

а) валюта, яка вільно обмінюється на гроші інших країн; 

б) валюта, у якої відсутній золотий еквівалент; 

в) валюта, яка діє на території однієї країни або групи країн; 

г) валюта, операції з якою є обмеженими на території певної країни; 

 

55. Що називається валютним ринком? 

а) національні й міжнародні банки, а також біржі, через які здійснюються 

купівля, продаж і обмін іноземної валюти; 

б)узгоджена, координована валютна політика і система зовнішніх розрахунків; 

в) сукупність держав, що утворилися на базі валютних блоків;  

г) міжбанківський ринок з купівлі-продажу валюти; 

 

56. Можливість країни чи групи країн забезпечувати свої 

короткотермінові зовнішні зобов'язання допустимими фінансовими 

засобами — це: 

а) конвертованість валюти; 

б) валютний ринок; 

в) міжнародна ліквідність; 

г) міжнародна фінансова стійкість; 

 

57. Перша організація щодо державного регулювання і уніфікації системи 

зовнішньої торгівлі: 

 а) МВФ;  

  б) СБРР; 

 в) ГАТТ; 

 г) СНД; 

 

58. Міжнародні фінансові відносини виникають у зв'язку з рухом грошових 

потоків між національними суб'єктами різних країн: 

а) між підприємствами; 

б) між урядами країн; 

в) між підприємствами й урядами; 

г) всі відповіді правильні; 
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59. Найменування політики прямого втручання ЦБ у валютний ринок: 

а) котирування;  

б) дисконтна; 

в) валютна інтервенція;  

г) валютне регулювання; 

 

60. Грошовий вираз у вигляді певної суми що додається до ціни імпортного 

товару: 

а) квота;  

б) імпортне мито; 

в) специфічне мито;  

г) адвалерне мито; 

 

61. Грошовий вираз у вигляді певної суми, що стягується з маси, об’єму чи 

штуки імпортного товару: 

а) квота;  

б) імпортне мито; 

в) специфічне мито;  

г) адвалерне мито; 

 

62. Визначте фактори, що впливають на стан міжнародних розрахунків: 

а) валюта ціни; 

б) валюта платежу; 

в) діюче валютне законодавство; 

г) правильні відповіді а) і б); 

 

63. У чому полягає суть поняття "валюта"? 

а) грошові одиниці іноземних держав; 

б) грошова одиниця країни; 

в) грошові одиниці власні та іноземні; кредитні й платіжні документи, вартість 

яких виражена в іноземній валюті, які застосовуються в міжнародних 

розрахунках; 

г) векселі, чеки, кредитні картки; 

 

64. Суб’єктами міжнародних фінансів є:  

а) потоки грошових коштів;  

б) уряди, банки, юридичні та фізичні особи; 

в) міжнародні корпорації і транснаціональні банки;  

г) правильні відповіді б) і в); 

 

65. Об’єктами міжнародних фінансів є:  

а) потоки грошових коштів;  

б) уряди, банки, юридичні та фізичні особи;  

в) міжнародні корпорації і транснаціональні банки;  

г) девізи;  
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66. До головних функцій міжнародних фінансів зараховують:  

а) розподільчу; 

б) контролюючу;  

в) регулювальну;  

г) правильні відповіді а) і б);  

 

67. Назвіть найбільший фінансовий центр світу:  

а) Сінгапур;  

б) Токіо;  

в) Лондон;  

г) Цюрих;  

 

68. Міжнародні фінанси – це:  

а) економічна сукупність часу і невизначеності щодо рішень, які стосуються 

різних країн, з урахуванням того, що кожна суверенна держава має власну 

валюту, свої закони бізнесу, банківські традиції та політичну систему; 

б) фонди фінансових ресурсів, які утворилися на основі розвитку міжнародних 

економічних відносин і використовуються для забезпечення безперервності й 

рентабельності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення 

спільних потреб, які мають міжнародне значення;  

в) це сукупність міжнародних фінансових відносин між юридичними і 

фізичними особами, державами та міжнародними організаціями і фінансовими 

інституціями, що виникають у сфері обміну та розподілу з приводу створення і 

використання на світовому та регіональному рівнях централізованих грошових 

фондів; 

г) застосування різноманітних економічних засобів для досягнення 

максимального прибутку суб’єкта господарювання або зростання загальної 

вартості капіталу, що був вкладений у міжнародний бізнес;  

 

69. Міжнародні фінансові відносини є досить складною і розгалуженою 

системою руху валютно-фінансових потоків, які можна згрупувати за 

такими напрямами: 

а) взаємовідносини між суб'єктами господарювання різних держав; 

б) взаємовідносини держави з юридичними і фізичними особами інших держав; 

в) взаємовідносини держави з урядами інших країн і міжнародними 

фінансовими організаціями; 

г) всі відповіді правильні; 

 

70. Які валюти мають статус резервних? 

1) вільноконвертовані валюти; 

2) долари США; 

3) швейцарські франки; 

4)  грошові одиниці будь-якої країни; 

 

71. Залежно від статусу валюту поділяють на: 

а) резервну; 
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б) національну; 

в) конвертовану; 

г) регіональну; 

 

72. Валютна угода, основна мета якої здобуття прибутку завдяки різниці у 

котируваннях валют на різних ринках: 

а) опціон; 

б) арбітраж; 

в) індосамент;  

г) аудит; 

 

73. Межа перерозподілу доходів, за яку держава не має переходити за будь-

якою моделі ринкової економіки, є: 

а) кон’юнктурною 

б) максимально допустимою 

в) соціальною 

г) мотиваційною 

 

74. Межа ефективності бюджетно-податкової політики, що пов’язана з її 

функцією економічного регулювання, є: 

а) кон’юнктурною 

б) мотиваційною 

в) максимально допустимою 

г) соціальною 

 

75. Бюджетне секвестрування означає: 

а) установлення порядку використання коштів 

б) бюджетний розпис доходів 

в) інструмент механізму використання бюджетних ресурсів 

г) бюджетний розпис видатків 

 

76. Система інструментів бюджетного аналізу — це: 

а) бюджетний облік 

б) бюджетна статистика 

г) бюджетний моніторинг 

 

77. Термін «фінанси» походить від латинського «finanсia», що 

перекладається як : 

а) обов’язковий грошовий платіж; 

б) закінчувати; 

в) перерозподіл; 

г) накопичення. 

 

78. Автором терміну «фінанси» є: 

а) Джон Кейнс; 

б) Аристотель; 



15 

 

в) Жан Боден; 

г) Адам Сміт. 

 

79.  Основним інструментом фінансових відносин є: 

а) цінні папери; 

б) гроші; 

в) фінансові послуги; 

г) цінні метали. 

 

80. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що: 

а) з одного боку фінанси виступають грошима, а з іншого — фінансовими 

ресурсами; 

б) з одного боку, — це розподіл ввп, а з іншого, — перерозподіл ввп. 

в) з одного боку, — це фінансові відносини, а з другого, — це фінансові 

ресурси; 

г) немає правильної відповіді. 

 

81. Фінанси можна визначити як: 
а) гроші; 

б) грошові потоки; 

в) грошово-кредитні відносини; 

г) сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом ВВП. 

 

82. У дослідженні суті фінансів панують концепції: 

а) розподільча; 

б) відтворювальна; 

в) правильні відповіді а) і б); 

г) немає правильної відповіді. 

 

83.  Крім основних функцій, фінансам притаманна також : 

а) оперативна функція ; 

б) регулююча функція; 

в) стимулююча функція; 

г) відтворювальна функція ; 

д) усі відповіді правильні. 

 

84. Роль фінансів:  

а) забезпечують розподіл ВВП;  

б) забезпечують учасників розподільчого процесу необхідними фінансовими 

ресурсами; 

в) стабілізують економічну ситуацію в країні; 

г) правильні відповіді а) і б). 

 

85. Які з наведених ознак притаманні фінансам:  

а) розподільчий характер;  

б) існування тільки за умов ринкової економіки;  



16 

 

в) можливість їх використання для покриття бюджетного дефіциту;   

г) грошова форма відносин;  

д) правильні відповіді а) і г). 

 

86. Яка функція фінансів являє собою інструмент формування та 

використання грошових доходів і фондів: 

а) контрольна; 

б) розподільча; 

в) стимулююча; 

г) регулююча. 

 

87. Розподіл доданої вартості й формування первинних доходів суб’єктів, 

зайнятих у створенні ВВП це: 

а) первинний розподіл; 

б) перерозподіл; 

в) вторинний розподіл; 

г) немає правильної відповіді. 

 

88. Унаслідок перерозподілу національного доходу утворюються : 

а) прибутки підприємств сфери матеріального виробництва; 

б) вторинні доходи; 

в) заробітна плата працівників; 

г) доходи фермерів. 

 

89. До вторинних доходів належить: 

а) пенсії; 

б) стипендії; 

в) заробітна плата працівників сфери нематеріального виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

 

90. Фінансові ресурси виражають:  

а) зміну форм власності; 

б) рух грошей; 

в) фінансовий результат процесу відтворення; 

г) рух вартості. 

 

91.  Джерелом створення фінансових ресурсів є:  

а) ВВП;  

б) податки і збори; 

в) прибуток; 

г) виручка від реалізації; 

д) кредити; 

 

92. Залежно від рівня формування фінансові ресурси поділяють на: 

а) приватні і державні; 

б) внутрішні і зовнішні; 
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в) централізовані і децентралізовані; 

г) немає правильної відповіді. 

 

93. В основі побудови фінансової моделі суспільства лежить: 

а) роль і місце держави; 

б) географічне положення; 

в) механізм оподаткування і кредитування; 

г) немає правильної відповіді. 

 

94.  За рівнем державної централізації ВВП розрізняють такі фінансові 

моделі: 

а) американська; 

б) західноєвропейська; 

в) скандинавська; 

г) усі відповіді правильні. 

 

95.  За послідовністю розподілу ВВП розрізняють такі фінансові моделі: 

а) американська і західноєвропейська; 

б) ринкова і адміністративна; 

в) стимулююча і регулююча; 

г) диференційована і змішана. 

 

96. Характерні риси адміністративної моделі фінансових відносин: 

а) закрита і не відображає реального рівня доходів; 

б) не можливо достовірно визначити рівень оподаткування; 

в) відсутні стимули до праці; 

г) усі відповіді правильні.  

 

97. Для продажу якого особливого товару призначений фінансовий 

ринок? 

a. Фінансових зобов’язань; 
b. Облігацій; 
c. Іноземної валюти; 
d. Акції. 

 
98. На яку величину доходи домашніх господарств перевищують 

видатки? 
a. Дивідендів; 
b. Інвестицій; 
c. Заощаджень; 
d. Прибутків. 

 
99. Що є джерелом інвестицій для підприємств? 

a. Продані ресурси; 
b. Заощадження домогосподарств; 
c. Прибуток підприємств; 
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d. Доходи держави. 
 

100. Що не є наслідком функціонування фінансового ринку? 
a. вплив на концентрацію та централізацію виробництва та капіталу; 
b. забезпечення руху фінансових потоків; 
c. перехід вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції; 
d. утворення, використання та перерозподіл капіталу. 

 
101. Одна із основних функцій фінансового ринку: 

a. соціальне страхування;  
b. трансформація заощаджень і нагромаджень в позичковий та 

інвестиційний капітал; 
c.  формування, розподіл та використання централізованих 

фінансових фондів; 
d. регулювання міжбюджетних відносин. 

 
102. Економічна роль фінансового ринку полягає в:  

a. обслуговуванні товарного обігу; 
b.  об’єднанні розрізнених коштів в інтересах суспільного 

нагромадження; 
c. забезпеченні матеріальних потоків; 
d. формуванні та розподілі вартості ВВП та національного доходу 

країни. 
 

103. Мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів це 

функції:  
a. державних фінансів;  
b. місцевих фінансів;  
c. органів управління фінансами; 
d. фінансового ринку;  

 
104. Фінансовий ринок згідно з Законом України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» – це:  
a. сфера акумуляції та перерозподілу капіталу;  
b. сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою 

надання та споживання певних фінансових послуг;  
c. сфера формування, розподілу та використання централізованих і 

децентралізованих фінансових фондів;  
d. сфера трансформації заощаджень і нагромаджень в позичковий 

капітал. 
 

 
 


