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1. Мають номінальну вартість, яка співпадає з внутрішньою та випускаються в 

обіг в залежності з потребою обороту реальної товарної маси - це: 

а) чеки; 

б) векселі; 

в) банкноти; 

г) золоті монети. 

 

2. Прямий товарообмін – це: 

а) ліквідність; 

б) бартер; 

в) аукціон;  

г) біржова торгівля;  

 

3. Класична банкнота має наступне забезпечення: 

a) Векселями; 

б) Золотом; 

в) Золотом та векселями; 

г) Гарантією держави та векселими. 

 

4. Кредитні гроші: 

а) емітуються банком для фінансування бюджетного дефіциту; 

б) не пов'язані з потребою обороту в грошах; 

в) примусово вводяться в оборот; 

г) тісно пов'язані з потребою обороту в грошах. 

 

5. Функції світових грошей - це:  

А) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов?язань між 

суб?єктами економічних відносин; 

Б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;  

В) гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обігу і 
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забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами; 

Г) гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.  

 

6. Паперові гроші – це знаки вартості: 

а) які виготовлені з паперу; 

б) які емітуються відповідно до потреби обороту в грошах; 

в) які емітуються для покриття бюджетного дефіциту; 

г) які існують в наявній формі. 

 

7. Характерною ознакою сучасної банкноти є: 

а) випуск емісійним банком замість комерційних векселів; 

б) відсутність внутрішньої вартості; 

в) обов'язковий обмін на золото; 

г) подвійне забезпечення. 

 

8. Перевагою банкноти в порівнянні з векселем є наступне: 

а) терміновість зобов'язання; 

б) зв'язок з конкретною торгівельною операцією; 

в) приватна гарантія капіталом підприємців; 

г) суспільна гарантія Центрального банку. 

 

9. Банкнота «класична»: 

а) має приватну гарантію; 

б) пов'язана з конкретною торгівельною операцією; 

в) є терміновим зобов'язанням банку; 

г) розмінна на золото. 

 

10. Гроші є: 

а) засобом платежу; 

б) засобом порівняння вартості; 

в) засобом накопичення вартості; 
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г) всім вищепереліченим відразу. 

 

11. Функцією грошей є: 

а) утворення фінансових фондів; 

б) засіб обігу; 

в) розподіл вартості; 

г) уповільнення інфляції. 

 

12. У якій функції роль грошей полягає в обслуговуванні боргових зобов'язань 

суб'єктів економічних відносин? 

а) функція міри вартості; 

б) функція засобу обігу; 

в) функція засобу платежу; 

г) функція засобу накопичення. 

 

13. Білонна монета – це монета, яка: 

а) неповноцінні (розмінні, кредитні) монети 

б) карбується з дорогоцінного металу; 

в) карбується у формі злитків;  

г) не випускається в обіг. 

 

14. Дві концепції походження грошей: 

а) проста та повна;  

б) дискреційна та недискреційна; 

в) раціоналістична та еволюційна;  

г) повноцінна та неповноцінна. 

 

15. Масштаб цін – це: 

а) величина грошової одиниці даної країни; 

б) покупка товарів та послуг в кредит; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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в) покупка чи продаж товарів чи послуг; 

г) продаж послуг в кредит 

 

16. В основу своєї теорії К. Маркс поклав тезу про те, що гроші – це продукт 

товарного виробництва та виділив наступні форми вартості грошей, а саме: 

а) просту та загальну; 

б) повну, загальну та просту; 

в) грошову та повну. 

г) просту, загальну, повну та грошову; 

 

17. Така властивість грошей, як портативність - це: 

а) здатність грошей ділитися на частини і мати кратні номінали; 

б) здатність грошей якомога триваліше зберігати однакову купівельну силу; 

в) здатність грошей одного й того ж номіналу незалежно від форми мати 

однакову вартість;  

г) здатність грошей легко переміщуватися. 

 

18. Повноцінні гроші поділяються на: 

а) товарні та металеві; 

б) кредитні та паперові; 

в) паперові та товарні; 

г) металеві та паперові. 

 

19. Неповноцінні гроші поділяються на:  

а) кредитні та товарні;  

б) кредитні та паперові; 

в) паперові та металеві;  

г) товарні та металеві. 

 

20. Вексель - це: 
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а) встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ 

власника рахунку про виплату вказаної суми; 

б) вексель банка, що виписаний під придбані в своє розпорядження векселі 

приватних осіб; 

в) боргове зобов’язання встановленого зразку, що дає незаперечне право на 

одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін;  

г) специфічна грошова форма, у якій грошова суть істотно послаблена, 

відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм. 

 

21. За яких умов банкноти центрального банку (кредитні гроші) можуть 

перетворитися в паперові гроші:  

а) якщо центральний банк виготовляє їх з особливого, а зі звичайного паперу;  

б) якщо ЦБ випускає в оборот недостатню кількість банкнот;  

в) якщо емісія банкнот використовується переважно для покриття бюджетного 

дефіциту. 

 

22.Готівкові гроші – це: 

а)Чеки, векселі, банкноти; 

б)Банкноти, казначейські білети; 

в)Депозитні сертифікати, банкноти, казначейські білети. 

 

23.До якої форми грошей відносяться грошові знаки, які випускаються в обіг 

метою покриття державних витрат? 

а) кредитні гроші; 

б) паперові гроші; 

в) депозитні гроші; 

г) електронні гроші. 

 

24.В умовах функціонування неповноцінних грошей масштаб цін: 

а) це вагова кількість грошового металу, прийнятого за грошову одиницю; 

б) це функція міри вартості; 
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в) це ринкова ціна товару; 

г) певна частка товарної вартості, пропорційно якій вимірюється вартість 

кожного товару. 

 

25.Гроші у функції засобу платежу: 

а) є посередником при купівлі-продажу товару; 

б) завершують процес купівлі-подажу товару. 

 

26.Чому виникли гроші? 

а) завдяки домовленості людей для спрощення процесів обміну продуктами 

праці; 

б) їх створила держава для фінансового забезпечення реалізації своїх 

загальносуспільних функцій; 

в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що обмінювалися на 

ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну; 

г) тому що безпосередній обмін товарів (бартер) технічно надто складний, 

дорогий і не зручний. 

 

27. Які дві функції грошей історично зформувалися першими: 

а) міра вартості і світові гроші; 

б) засіб обігу і засіб платежу; 

в) засіб нагромадження і засіб обігу; 

г) міра вартості і засіб обігу. 

 

28. Які з наведених чинників відіграли вирішальну роль у демонетизації золота: 

а) прагнення урядів сконцентрувати все золото у своїх стратегічних запасах; 

б) інтенсивне використання золота у виробництві (електронна техніка, 

озброєння, медтехніка, виробництво прикрас тощо); 

в) недостатні запаси золота в природі; 

г) бажання держав перебрати на себе емісію нерозмінних грошових знаків для 

покриття своїх фінансових потреб. 
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29. Що є спільного між депозитними і електронними грішми: 

а) відсутність зовнішньої субстанціональної вартості; 

б) здійснюють оборот тільки всередині банківської системи; 

в) здійснюють оборот тільки поза банківською системою; 

г) не мають спільних рис. 

 

30.Перші електронні гроші виникли в: 

а) Японії; 

б)Франції; 

в)США; 

г)Німеччині. 

 

31. Укажіть, яку функцію виконують гроші при визначенні тарифів на 

електроенергію: 

а) засіб обігу; 

б) міра вартості; 

в) засіб нагромадження; 

г) засіб платежу. 

 

32. В чому полягає роль держави у творенні грошей: 

а) держава створює гроші як економічне явище на законодавчій основі; 

б) держава не створює грошей, а тільки надає їм певної форми; 

в) держава тільки надає грошам зручної для користувачів форми і певних 

якісних властивостей відповідно до вимог ринку; 

г) держава тільки регулює обіг грошей і їх вартість. 

 

33. Дві концепції походження грошей: 

а) проста та повна; 

б) дискреційна та недискреційна; 

в) раціоналістична та еволюційна; 
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г) повноцінна та неповноцінна. 

 

34. Кредитна банківська платіжна картка надає: 

а) можливість розпоряджатися карточним рахунком у межах залишку засобів на 

ньому; 

б) право власнику розпоряджатися карточним рахунком юридичної особи; 

в) можливість фізичної особи розпоряджатися власним картковим рахунком; 

г) можливість робити операції по дебету карткового рахунку в межах 

встановленого банком-емітентом ліміту кредиту. 

 

35. Вартість грошей: 

1) може або зрости, або понизитись; 

2) завжди остається незмінною; 

3) зростає з плином часу; 

4) піднімається з зростанням цін. 

 

36. В даний час функцію світових грошей виконують: 

1)    електронні гроші; 

2)    золоті злитки; 

3)    векселі; 

4)    резервні валюти. 

 

37. На збільшення кількості грошей в обігу не впливає: 

а) скорочення обсягу вироблених товарів та послуг; 

б) збільшення обсягу безготівкових розрахунків; 

в) збільшення швидкості обігу грошей; 

г) зростання цін на вироблені товари і надані послуги. 

 

38. Характерною рисою паперових грошей є: 

1) забезпеченість їх золотим запасом; 

2) емісія їх центральним банком країни; 
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3) неушкодженість їх інфляцією; 

4) випуск їх для покриття бюджетного дефіциту. 

 

39. Укажіть, який з наведених нижче фінансових інструментів є законним 

засобом платежу в Україні:  

а) депозитні гроші;  

б) банківські білети центрального банку;  

в) векселі;  

г) монета.  

 

40. Які гроші перебувають в обігу в Україні у сучасних умовах?: 

 а) повноцінні; 

 б) неповноцінні;  

 в) паперово-кредитні; 

 г) електронні. 

 

41. Предметом науки про фінанси є: 

а) Грошові відносини; 

б) Фінансові відносини; 

в) Економічні відносини; 

г) Державні відносини. 

 

42. Фінанси це: 

а) Особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших 

товарів та послуг; 

б) Економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі 

створення і розподілу фондів грошових коштів; 

в) Засіб оплати товарів і послуг; 

г) Засіб вимірювання вартості та засіб збереження (накопичення) вартості. 

 

43. Основою економічного життя країн і розвитку їх економіки є: 
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а) Фінанси; 

б) Гроші; 

в) Держава; 

г) Економіка. 

 

44. Юридичні і фізичні особи, держава і фінансові посередники виступають: 

а) Об'єктами фінансових відносин; 

б) Суб'єктами фінансових відносин. 

 

45. Однією з найбільш важливих і складних економічних категорій є: 

а) Влада; 

б) Гроші; 

в) Фінанси; 

г) Ринок. 

 

46. Скільки існує визначень поняття “фінанси”: 

а) Одне; 

б) Не більше п'яти; 

в) Безліч; 

г) Немає правильної відповіді. 

 

47. Без чого неможливі фінанси: 

а) Ринку; 

б) Грошей; 

в) Влади; 

г) Немає правильної відповіді. 

 

48. Які функції виконують фінанси: 

а) Розподільну, контрольну; 

б) Законодавчу, розподільну; 

в) Інформаційну, законодавчу, управлінську; 
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г) Виконавчу, контрольну. 

 

49. Механізм дії розподільної функції фінансів пов'язаний зі схемою 

розподілу ВВП і він включає в себе такі стадії: 

а) Первинний розподіл; 

б) Перерозподіл; 

в) Вторинний розподіл; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

50. Фінанси призначені для того, щоб: 

а) Забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу й 

використання ВВП в державі; 

б) Визначати вартість товарів; 

в) Встановлювати ціни на товари і визначати їх затрати; 

в) Правильної відповіді немає. 

 

51. Які рівні охоплює сфера фінансів: 

а) Фінанси господарюючих суб'єктів; 

б) Загальнодержавні фінанси; 

в) Всі відповіді правильні. 

 

52. Без чого функціонування грошей втрачає сенс: 

а) Держави; 

б) Фінансів; 

в) Економіки; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

53. Чи можна сказати що фінанси і гроші це одне і теж?: 

а) Так; 

б) Ні. 
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54. Об'єктами фінансових відносин є: 

а) Держава і підприємці; 

б) Фінансові посередники; 

в) Національне багатство і вироблений ВВП; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

55. Суб'єктами фінансових відносин виступають: 

а) Юридичні і фізичні особи; 

б) Держава; 

в) Фінансові посередники; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

56. Яка функція є головною для фiнансiв i проявляється у процесi розподiлу 

ВВП у виглядi утворення фондiв грошових коштiв та використання їх за 

цiльовим призначенням: 

а) Розподільча; 

б) Контрольна; 

в) Управлінська; 

г) Законодавча. 

 

57. Умовами виникнення і функціонування фінансів є: 

а) Існування держави та існування товарно-грошових відносин; 

б) Наявність товарного виробництва; 

в) Дія об'єктивних економічних законів розвитку суспільства; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

58. Які виділяють напрями фінансового впливу на суспільні процеси: 

а) Фінансове забезпечення відтворювального процесу; 

б) Фінансове регулювання економічних і соціальних процесів; 

в) Фінансове стимулювання; 

г) Всі відповіді правильні. 
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59. Суть контрольної функції фінансів полягає у: 

а) Тому що, фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і 

використанням доходів суб'єктів фінансових відносин; 

б) Контролі за доходами юридичних осіб; 

в) Контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів; 

г) Контролі за ефективністю використання банківського кредиту. 

 

60. Характерними ознаками фінансів є: 

а) Рух матеріальних ресурсів між суб'єктами господарювання, грошовий 

характер відносин, обмінно-розподільчий характер, дія економічних законів; 

б) Існування держави, максимізація прибутку, грошова форма відносин, 

безперервне переміщення грошей; 

в) Рух вартості від одного суб'єкта до іншого, формування доходів і здійснення 

видатків, рух матеріальних ресурсів між суб'єктами господарювання, обмінно-

розподільчий характер; 

г) Обмінно-розподільчий характер, рух вартості від одного суб'єкта до іншого, 

грошова форма відносин, формування доходів і здійснення видатків. 

 

61. Зниження загального рівня цін в економіці — це:  

А) інфляція;  

Б) дефляція;  

В) стагфляція;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

62. Інфляція, що супроводжується стрімким стрибкоподібним підвищенням цін 

у межах 10-200% за рік:  

А) помірна;  

Б) галопуюча;  

В) гіперінфляція;  

Г) правильна відповідь не наведена.  
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63. Для помірної інфляції характерні темпи росту цін за рік не більш як:  

А) 5%;  

Б) 10%;  

В) 15%;  

Г) 20%.  

 

64. Для якого виду інфляції характерною є тимчасовість, швидкий розвиток і 

швидка стабілізація:  

А) класичної;  

Б) сучасної;  

В) хронічної;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

65. При якій інфляції відносні ціни товарів залишаються стабільними, а 

змінюються лише абсолютні ціни:  

А) збалансованій;  

Б) незбалансованій;  

В) інерційній;  

Г) правильна відповідь не наведена. 

 

66. Яка інфляція є наслідком незапланованих змін в економіці?  

А) очікувана;  

Б) неочікувана;  

В) передбачувана;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

67. Яка інфляція є характерною для ринкової економіки і діє в умовах вільних 

цін:  

А) відкрита;  

Б) прихована;  
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В) подавлена;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

68. Яку інфляцію викликає надлишок грошей чи доходів в економіці?  

А) інфляцію попиту;  

Б) інфляцію пропозиції;  

В) інфляцію витрат;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

69. При інфляції попиту:  

А) крива сукупного попиту переміщується ліворуч;  

Б) крива сукупного попиту переміщується праворуч;  

В) ми рухаємося вгору вздовж кривої сукупного попиту;  

Г) ми рухаємося вниз вздовж кривої сукупного попиту.  

 

70. Зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва є характерним для:  

А) інфляції попиту;  

Б) інфляції пропозиції;  

В) інерційної інфляції 

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

71. При інфляції пропозиції:  

А) крива сукупної пропозиції переміщується ліворуч;  

Б) крива сукупної пропозиції переміщується праворуч;  

В) ми рухаємося вгору вздовж кривої сукупної пропозиції;  

Г) ми рухаємося вниз вздовж кривої сукупної пропозиції.  

 

72. На думку Кейнса, причиною інфляції є:  

А) надмірне збільшення грошової маси;  

Б) зростання витрат виробництва;  

В) надмірний сукупний попит;  
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Г) надмірне державне втручання у процес ціноутворення.  

 

73. Заміна старих грошових знаків новими:  

А) нуліфікація;  

Б) дезінфляція;  

В) індексація;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

74. Відновлення старого золотого вмісту грошової одиниці 

А) нуліфікація;  

Б) дезінфляція;  

В) індексація;  

Г) реставрація 

 

75.  Зниження золотого вмісту грошової одиниці, а після Другої світової війни – 

офіційного валютного курсу до долара США. 

А) девальвація;  

Б) дезінфляція;  

В) індексація;  

Г) правильна відповідь не наведена 

 

76. Пропорційне збільшення номінальних доходів населення відповідно до 

темпу зростання інфляції:  

А) нуліфікація;  

Б) дезінфляція;  

В) індексація;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

77. На думку монетаристів, основою антиінфляційної політики є дотримання 

рівності між :  

А) темпом зростання пропозиції грошей та темпом економічного зростання;  
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Б) темпом зростання пропозиції грошей та рівнем безробіття;  

В) темпом інфляції та темпом економічного зростання;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

78. Хто вперше зобразив залежність між зміною ставок номінальної заробітної 

плати і фактичним рівнем безробіття?  

А) Фрідман;  

Б) Філіпс;  

В) Фішер;  

Г) правильна відповідь не наведена.  

 

79. У довгостроковому періоді крива Філіпса має вигляд:  

А) вертикальної лінії;  

Б) спадної кривої;  

В) висхідної кривої;  

Г) опуклої кривої. 

 

80. Головна функція грошової реформи: 

А)впровадження нового зразка купюри; 

Б)заміна масштабу цін; 

В)конфіскація грошей у населення; 

Г)стабілізація грошового обігу; 

 

81. За якими напрямами проводиться антиінфляційна політика? 

А)напрям дефляційної політики 

Б)урегулювання попиту, 

В)політики доходів 

Г)напрям дефляційної політики та політики доходів 

 

82. Що передбачає політика доходів? 

А)державний контроль за заробітною платою і цінами. 
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Б)випуску готівки в оборот 

В)державний контроль за цінними паперами 

Г)знецінення золотих та срібних монет 

 

83. Коли проводились структурні грошові реформи? 

А)в період економії бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами; 

Б)в період знецінення золотих та срібних монет; 

В)в період переходу від біметалізму до золотого монометалізму 

Г)в період конфіскація грошей у населення 

 

84. При зниженні темпу інфляції до 5% за місяць інфляція стане: 

А)помірною; 

Б)галопуючою; 

В)гіперінфляцією. 

Г)повзучою 

 

85. При підвищенні темпу інфляції від 5% за місяць інфляція стане: 

А)помірною; 

Б)галопуючою; 

В)гіперінфляцією. 

Г)повзучою 

 

86. У якій сфері інфляція створює передумови для перерозподілу доходів між 

найманими працівниками та підприємцями на користь останніх? 

А)економічній 

Б)політичній 

В)соціальній 

Г)екологічній 

 

87.Бюджетна система України – це: 
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1. Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, 

взаємозв’язок між окремими ланками; 

2. Сукупність державного і місцевих бюджетів, яка побудована з урахуванням 

економічних відносин державного і адміністративно-територіальних устроїв і 

врегульована нормами права; 

3. Організація та здійснення виконання Державного бюджету за доходами; 

4. Організація та здійснення виконання Державного бюджету за видатками. 

 

88. Категорія, яка відображає грошові відносини між державою та юридичними 

й фізичними особами з приводу створення фонду грошових коштів держави та 

його використання на розширене відтворення – це: 

1. Кошторис; 

2. Бюджет; 

3. Баланс; 

4. Бюджетний розпис. 

 

89. Закон України «Про Державний бюджет України» затверджує: 

1. Кабінетом Міністрів України; 

2. Президентом України; 

3. Верховною Радою України; 

4. Рішенням про місцевий бюджет. 

 

90. Державний бюджет України складається з двох фондів: 

1. Загального та спеціального; 

2. Загального та зведеного; 

3. Державного та місцевих; 

4. Обласного та сільського. 

 

91. Бюджетна система України є: 

1. Трирівнева; 

2. Однорівнева; 
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3. П’ятирівнева; 

4. Дворівнева. 

 

92.Доходи бюджетів залежно від повноти зарахування поділяються на: 

1. Поточні та розвитку; 

2. Капітальні та розвитку; 

3. Закріплені та регульовані; 

4. Постійні та раптові. 

 

93 За розділами,  відповідно до Бюджетного кодексу, бюджетні доходи – це: 

1. Податки, збори; 

2. Закріплені та регулювальні; 

3. Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом, трансферти; 

4. Звичайні та надзвичайні. 

 

94. Передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та 

місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) – це: 

1. Неподаткові надходження; 

2. Податкові надходження; 

3. Доходи від операцій з капіталом; 

4. Міжнародні трансферти. 

  

95. Доходи від власності та підприємницької діяльності,  адміністративні збори 

та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – це: 

1. Неподаткові надходження; 

2. Податкові надходження; 

3. Доходи від операцій з капіталом; 

4. Міжнародні трансферти. 
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96. Безоплатні та безповоротні платежі, отримані від інших органів державного 

управління, недержавних джерел або міжнародних організацій – це: 

1. Податкові надходження; 

2. Неподаткові надходження; 

3. Офіційні трансферти; 

4. Доходи від операцій з капіталом. 

  

97. Доходи від реалізації основного капіталу, державних запасів, землі та 

нематеріальних активів – це: 

1. Офіційні трансферти; 

2. Податкові надходження; 

3. Неподаткові надходження; 

4. Доходи від операцій з капіталом. 

 

98. Видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та 

розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів – це: 

1. Міжбюджетний трансферт; 

2. Міжнародний трансферт; 

3. Дотація вирівнювання; 

4. Витрати бюджету. 

 

99. Перевищення видатків бюджету над його доходами з урахуванням різниці 

між наданням кредитів з бюджету та повернення їх до бюджету – це: 

1. Профіцит бюджету; 

2. Збалансований бюджет; 

3. Дефіцит бюджету; 

4. Незбалансований бюджет. 

 

100. Комплекс заходів, що здійснює держава в особі уповноважених органів з 

визначення умов залучення коштів, їх розміщення, погашення та забезпечення 

платоспроможності держави – це: 
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1. Бюджетна система; 

2. Управління державним боргом; 

3. Бюджетний устрій; 

4. Бюджетне регулювання. 

 

101. Залежно від ступеня охоплення державних боргових зобов'язань 

державний борг поділяється на: 

1. Власний та комунальний; 

2. Поточний та капітальний; 

3. Місцевого бюджету та державного бюджету; 

4. Терміновий та довгостроковий. 

 

102. Сума витрат поточного періоду (як правило фінансового року), 

спрямованих на погашення частини державного боргу, строк сплати якого 

настав, і на сплату щорічних відсотків для обслуговування капітального боргу, 

який переходить у майбутні періоди – це борг: 

1. Капітальний; 

2. Поточний; 

3. Терміновий; 

4. Довгостроковий. 

  

103. Сукупність усіх раніше випущених і непогашених на даний момент 

боргових зобов'язань, зокрема відсотків, які мають бути сплачені, – це борг: 

1. Поточний; 

2. Капітальний; 

3. Терміновий; 

4. Довгостроковий. 

 

104. Причина виникнення дефіциту: 

1. Велика кількість бюджетних програм; 

2. Недосконалість податкової системи; 
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3. Нестача бюджетних коштів у порівнянні з потребою в них для фінансування 

державних витрат; 

4. Неправильне планування бюджету. 

 

105. 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. 

 

106. Джерелами фінансування дефіциту є: 

1. Внутрішні позики органів влади АРК; 

2. Внутрішні та зовнішні позики органів місцевого самоврядування; 

3. Позики приватних осіб; 

4. Державні зовнішні та внутрішні позики. 

 

 

107. 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; 

 

108. 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; 
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109. 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; 

 

110. 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; 

 

112. Перша організація щодо державного регулювання і уніфікації системи 

зовнішньої торгівлі: 

 а) МВФ;  

  б) СБРР; 

 в) ГАТТ; 

 г) СНД; 

 

113. 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; 

 

114. Найменування політики прямого втручання ЦБ у валютний ринок: 

а) котирування;  

б) дисконтна; 
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в) валютна інтервенція;  

г) валютне регулювання; 

 

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

товару: 

а) квота;  

б) імпортне мито; 

в) специфічне мито;  

г) адвалерне мито; 

 

116. 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; 

 

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

а) валюта ціни; 

б) валюта платежу; 

в) діюче валютне законодавство; 

г) правильні відповіді а) і б); 

 

118. 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; 
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119. 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); 

 

120. Об’єктами міжнародних фінансів є:  

а) потоки грошових коштів;  

б) уряди, банки, юридичні та фізичні особи;  

в) міжнародні корпорації і транснаціональні банки;  

г) девізи;  

 

121. До головних функцій міжнародних фінансів зараховують:  

а) розподільчу; 

б) контролюючу;  

в) регулювальну;  

г) правильні відповіді а) і б);  

 

122. Назвіть найбільший фінансовий центр світу:  

а) Сінгапур;  

б) Токіо;  

в) Лондон;  

г) Цюрих;  

 

123. 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 
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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;  

 

124. 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; 

 

125. Які валюти мають статус резервних? 

1) вільноконвертовані валюти; 

2) долари США; 

3) швейцарські франки; 

4)  грошові одиниці будь-якої країни; 

 

126. Залежно від статусу валюту поділяють на: 

а) резервну; 

б) національну; 

в) конвертовану; 

г) регіональну; 
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127. Валютна угода, основна мета якої здобуття прибутку завдяки різниці у 

котируваннях валют на різних ринках: 

а) опціон; 

б) арбітраж; 

в) індосамент;  

г) аудит; 

 

128. 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 

 

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

функцією економічного регулювання, є: 

а) кон’юнктурною 

б) мотиваційною 

в) максимально допустимою 

г) соціальною 

 

130. Бюджетне секвестрування означає: 

а) установлення порядку використання коштів 

б) бюджетний розпис доходів 

в) інструмент механізму використання бюджетних ресурсів 

г) бюджетний розпис видатків 

 

131. Система інструментів бюджетного аналізу — це: 

а) бюджетний облік 

б) бюджетна статистика 

г) бюджетний моніторинг 
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132. Що виступає інформаційною базою для аналізу бюджетної політики 

країни: 

а) бюджетний облік 

б) бюджетна класифікація 

в) бюджетна статистика 

г) бюджетний моніторинг 

 

133. Одиниця виміру об’єкта оподаткування — це: 

а) суб’єкт оподаткування 

б) одиниця оподаткування 

в) носій податку 

г) об’єкт оподаткування 

 

134. Який принцип податкової політики використовується при аналізі 

справедливості оподаткування: 

а) ефективності 

б) множини податків 

в) еластичності 

г) рівнонапруженості 

 

135. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної 

діяльності — це: 

а) видатки розвитку 

в) субвенції 

г) видатки на розширене відтворення 

 

136. Нецільова безвідплатна допомога, що видається місцевому бюджету у 

випадку перевищення видатків над доходами: 

а) субвенція 

б) податковий кредит 

в) дотація 
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г) субсидія 

 

137. Бюджетно-податкова політика виконує фіскальну функцію, коли: 

а) сприяє економічному зростанню 

б) виступає інструментом управління економікою 

в) виступає інструментом перерозподілу ВВП 

г) забезпечує необхідні фінансові ресурси для урядової діяльності 

 

138. Проект зведеного бюджету держави є результатом: 

а) бюджетного програмування 

б) бюджетного моделювання 

в) бюджетного прогнозування 

г) бюджетного планування 

 

139. Методи використання грошових ресурсів державних фондів: 

а) бувають класичні та сучасні 

б) стосуються механізму розподілу бюджетних ресурсів 

в) включають дотації на субвенції 

г) включають встановлення нормативів та лімітів 

 

140. Грошова сума, з якої стягують податок: 

а) податкова квота 

б) податковий тягар 

в) податкова ставка 

г) податкова база 

 

141. Який принцип, що лежить в основі формування податкової політики, 

орієнтує на створення одного ідеального податку: 

а) рівнонапруженості 

б) множини податків 

в) ефективності 
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г) єдиного податку 

 

142.  Дія непередбачуваних чинників за умов нестабільної ситуації в Україні 

при бюджетному прогнозуванні враховується шляхом використання: 

а) економіко-математичних методів 

б) методу сценаріїв 

в) методу системного аналізу 

г) методу екстраполяції 

 

143. Податок на спадщину та дарування є: 

а) акцизом 

б) універсальним акцизом 

в) непрямим 

г) реальним 

 

144. Відносна 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) мінімально допустимою 

 

145. Відносна межа ефективності бюджетно-податкової політики, що пов’язана 

з її функцією економічного регулювання, є: 

а) мінімально допустимою 

б) кон’юнктурною 

в) мотиваційною 

г) максимально допустимою 

 

146. Податок на прибуток підприємств є: 

а) непрямим 
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б) продуктовим 

в) місцевим 

г) прибутковим 

 

147. До методів бюджетного планування належать: 

а) статистичний метод 

б) метод бюджетної експертизи 

в) метод нульової бази 

г) метод сценаріїв 

 

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

перекладається як : 

а) обов’язковий грошовий платіж; 

б) закінчувати; 

в) перерозподіл; 

г) накопичення. 

 

149. Автором терміну «фінанси» є: 

а) Джон Кейнс; 

б) Аристотель; 

в) Жан Боден; 

г) Адам Сміт. 

 

150.  Основним інструментом фінансових відносин є: 

а) цінні папери; 

б) гроші; 

в) фінансові послуги; 

г) цінні метали. 

 

151. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що: 
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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. 

 

152. Фінанси можна визначити як: 

а) гроші; 

б) грошові потоки; 

в) грошово-кредитні відносини; 

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

 

153. У дослідженні суті фінансів панують концепції: 

а) розподільча; 

б) відтворювальна; 

в) правильні відповіді а) і б); 

г) немає правильної відповіді. 

 

154.  Крім основних функцій, фінансам притаманна також : 

а) оперативна функція ; 

б) регулююча функція; 

в) стимулююча функція; 

г) відтворювальна функція ; 

д) усі відповіді правильні. 

 

155. Роль фінансів:  

а) забезпечують розподіл ВВП;  

б) забезпечують учасників розподільчого процесу необхідними фінансовими 

ресурсами; 

в) стабілізують економічну ситуацію в країні; 
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г) правильні відповіді а) і б). 

 

156. Які з наведених ознак притаманні фінансам:  

а) розподільчий характер;  

б) існування тільки за умов ринкової економіки;  

в) можливість їх використання для покриття бюджетного дефіциту;   

г) грошова форма відносин;  

д) правильні відповіді а) і г). 

 

157. Яка функція фінансів являє собою інструмент формування та 

використання грошових доходів і фондів: 

а) контрольна; 

б) розподільча; 

в) стимулююча; 

г) регулююча. 

 

158. 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. 

 

159. Унаслідок перерозподілу національного доходу утворюються : 

а) прибутки підприємств сфери матеріального виробництва; 

б) вторинні доходи; 

в) заробітна плата працівників; 

г) доходи фермерів. 

 

160. До вторинних доходів належить: 

а) пенсії; 
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б) стипендії; 

в) заробітна плата працівників сфери нематеріального виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

 

161. Фінансові ресурси виражають:  

а) зміну форм власності; 

б) рух грошей; 

в) фінансовий результат процесу відтворення; 

г) рух вартості. 

 

162.  Джерелом створення фінансових ресурсів є:  

а) ВВП;  

б) податки і збори; 

в) прибуток; 

г) виручка від реалізації; 

д) кредити; 

 

163. Залежно від рівня формування фінансові ресурси поділяють на: 

а) приватні і державні; 

б) внутрішні і зовнішні; 

в) централізовані і децентралізовані; 

г) немає правильної відповіді. 

 

164. В основі побудови фінансової моделі суспільства лежить: 

а) роль і місце держави; 

б) географічне положення; 

в) механізм оподаткування і кредитування; 

г) немає правильної відповіді. 

 

165.  За рівнем державної централізації ВВП розрізняють такі фінансові 

моделі: 
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а) американська; 

б) західноєвропейська; 

в) скандинавська; 

г) усі відповіді правильні. 

 

166.  За послідовністю розподілу ВВП розрізняють такі фінансові моделі: 

а) американська і західноєвропейська; 

б) ринкова і адміністративна; 

в) стимулююча і регулююча; 

г) диференційована і змішана. 

 

167.  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.  

 

 

 


