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1. Мета та зміст підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є завершальним етапом навчальної 

підготовки. Її мета – встановлення рівня підготовки випускника до виконання професійних 

задач і відповідності його підготовки вимогам стандарту вищої освіти. Вона визначає 

теоретичний рівень підготовки бакалавра й оцінює його готовність до самостійного 

вирішення виробничих завдань. 

Методичні вказівки підсумкової атестації розроблено відповідно до: 

– Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; 

– Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; 

– Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26 листопада 

2015 року № 848-VIII; 

– листа МОН України листа МОН України від 14.05.2020 № 1/9-249 «Щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої 

освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»; 

– Кодексу академічної доброчесності Уманського національного університету 

садівництва, ухваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 2 від 03.10.2019; 

– Антикорупційної програми Уманського національного університету садівництва 

схваленої Вченою радою Уманського НУС, протокол № 4 від 20.12.2018; 

– Положення про організацію освітнього процесу в Уманському національному 

університеті садівництва, ухваленого Вченою радою Уманському НУС, протокол № 1 від 

23.08.2018, зі змінами та доповненнями від 8 жовтня 2020 р., протокол № 1;  

– Положення про організацію поточного, семестрового контролю та проведення 

атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в уманському 

національному університеті садівництва, схваленого Вченою радою Уманського НУС, 

протокол № 6 від 10.06.2020; 

– Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

Уманського національного університету садівництва, схваленого Вченою радою Уманського 

НУС, (протокол № 1 від «23» серпня 20 із змінами та доповненнями 8 жовтня 2020 р., 

протокол № 1 зі змінами та доповненнями від 04 березня 2021 р., протокол № 5); 

– Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в 

Уманському НУС схваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 6 від 14.12.2016 

із змінами та доповненнями від 08 жовтня 2020 р., протокол №1); 

– Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Уманському національному університеті садівництва схваленого Вченою радою Уманського 

НУС, протокол № 2 від 03.10.2019. 

– Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. URL: https://ihed. org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

 

2. Екзаменаційна комісія 
Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК), що створюється щороку як єдина для усіх форм 

навчання у складі голови та членів з кожного ступеня вищої освіти. 

Екзаменаційні комісії формуються з професорсько-викладацького складу та наукових 

працівників університету, фахівців з відповідних видів діяльності, представників 

роботодавців, працівників науково-дослідних інститутів, інших закладів вищої освіти. 

Складання комплексного кваліфікаційного екзамену проводиться на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії за участі не менше половини її складу за обов‟язкової 

присутності голови екзаменаційної комісії. 

Завданнями екзаменаційної комісії є: 



 5 

- комплексна перевірка й оцінка виконання освітньої програми на певному рівні вищої 

освіти, теоретичної і практичної фахової підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

- прийняття рішення щодо присвоєння здобувачам вищої освіти відповідної кваліфікації 

та видачі диплома; 

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки здобувачів 

вищої освіти відповідної галузі знань і спеціальності з відповідного ступеня вищої освіти. 

3. Порядок організації та складання підсумкової атестації 

Підсумковий атестаційний екзамен за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування» проводиться у восьмому семестрі після завершення теоретичного навчання та 

проходження всіх видів практик відповідно до затвердженого графіка навчального процесу. 

Допуск до атестаційного екзамену здійснюється за наказом ректора університету на 

підставі виконання здобувачем всіх складових частин навчального плану, а саме: складання 

усіх екзаменів, заліків, написання і захисту курсових робіт, проходження, підготовки і 

захисту звітів про практики. 

Здобувачам вищої освіти, які успішно склали підсумкову атестацію відповідно до 

освітньої програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюються кваліфікація 

бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, та видається диплом державного 

зразка. 

Здобувачам вищої освіти, що завершили освоєння основної освітньої програми і не 

підтвердили відповідність підготовки вимогам стандарту вищої освіти при проходженні 

підсумкових атестаційних випробувань, при поновленні на навчання в університеті 

призначаються повторні підсумкові атестаційні екзамени. 

 

4. Програма атестаційного екзамену 

4.1. Структура завдань та порядок оцінювання їх виконання 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» підсумкова атестація відбувається шляхом 

складання комплексного екзамену за фахом. 

До програми атестаційного екзамену включаються завдання з чотирьох обов‟язкових 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Відповідно до навчального плану, до 

програми включено тестові завдання з наступних дисциплін: «Бюджетна система», «Страхові 

послуги та діяльність страхових організацій», «Банківська система», «Фінанси 

підприємства». 

Складання екзамену відбувається шляхом виконання тестових завдань. Кожен варіант 

таких завдань містить по 80 питань (по 20 з кожної дисципліни, включеної до програми 

комплексного екзамену за фахом). 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти при складанні екзамену здійснюється за 

шкалою, наведеною нижче. 

Шкала оцінювання виконання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти завдань комплексного екзамену 

Кількість вірних відповідей Частка вірних відповідей, % Оцінка 

мінімальна максимальна мінімальна максимальна 
за шкалою 

ECTS 

за 

національною 

шкалою 

72 80 90 100 A 5 

66 71 82 89 B 4 

59 65 74 81 C 4 

51 58 64 73 D 3 

48 50 60 63 E 3 

0 47 0 59 FX 2 
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4.2. Питання для підготовки до атестаційного екзамену 

 

Дисципліна «Бюджетна система». 

1. Міжбюджетні трансферти – це: 

а) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій на безповоротній та безоплатній основі 

б) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного 

призначення на взяття бюджетного зобов‟язання та здійснення платежів з конкретною метою 

в процесі виконання бюджету 

в) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого 

г) кошти одержані за умови повернення 

2. У складі витрат ( видатків бюджету) виділяються: 

а) поточні  видатки 

б) капітальні видатки 

в) трансферти 

г) витрати ( видатки) споживання і витрати ( видатки) розвитку. 

3. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець 

бюджетного періоду не може перевищувати:  

а) 50 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України 

б) 25 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України 

в) 10 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України 

г) 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України 

4. Під бюджетним фінансуванням розуміють: 

а) певну систему надання коштів підприємствам, установам і організаціям на виконання 

видатків, передбачених бюджетом 

б) розподіл коштів головним розпорядником підпорядкованим підприємствам, установам і 

організаціям 

в) пропорційне скорочення видатків усіх статей бюджету (крім захищених) до закінчення 

поточного бюджетного року 

г) повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного 

призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, 

часові та цільові обмеження 

5. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету:  

а) за одержувачами бюджетних коштів 

б) за бюджетними програмами, ознакою головного розпорядника бюджетних коштів, за 

функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету 

в) за окремими підприємствами і установами різних форм власності 

г) за формами бюджетного фінансування 

6. Казначейське виконання бюджету запроваджено в Україні з: 

а) 2004 року 

б) 2000 року  

в) 1995 року  

г) 1991 року 

7. Складовими кошторису доходів і видатків являються: 

а) загальний і регіональний фонд 

б) регіональний і спеціальний фонд 

в) загальний і спеціальний фонди 

г) загальний, спеціальний і регіональний фонди 

8. Розпис державного бюджету - це: 

а) документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення 

кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за 

певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації 



 7 

б) перевищення доходів бюджету над його нормативними видатками  

в) фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, які виражаються в формі 

гранично допустимих видатків 

г) групування видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань 

9. Механізм секвестру – це: 

а) пропорційно видаткам скорочуються надходження 

б) видатки рівні надходженням 

в) пропорційно скороченню надходжень, зменшуються видатки з усіх статей бюджету (крім 

захищених) протягом часу, що залишається до закінчення поточного бюджетного періоду 

10. Захищеними видатками бюджету визнаються:  

а) дотації, субвенції, кредити банків, оплата праці бюджетних установ, виплата процентів за 

кредитами  

б) видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні 

скорочення затверджених бюджетних призначень 

в) придбання медикаментів, оплата праці працівників бюджетних установ нарахування на 

зарплату, кредити банків, фінансування з резервного фонду, трансферти місцевим бюджетам 

г) послуги по проведенню аукціонів, кредити банків, трансферти населенню, капітальні 

видатки, поточні видатки 

11. Фінансування капітальних вкладень може здійснюватись за двома напрямами: 

а) у відомчому розрізі, згідно з інвестиційними проектами 

б) згідно з можливостями, по статтях витрат 

в) на певний термін, згідно з бюджетною класифікацією 

г) кредити, трансферти 

12. Кошторис – це: 

а) основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період 

встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 

асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання 

бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень 

б) надходження коштів з державного бюджету до місцевого 

в) перевищення доходів бюджету над його видатками 

г) рух грошових коштів до бюджету і з нього, також між окремими бюджетами, який 

здійснюється через рахунки бюджету  

13. Види кошторисів: 

а) тимчасовий, постійний 

б) дотаційний, зведений, тимчасовий, госпрозрахунковий, загальний 

в) індивідуальний, загальний, централізований, зведений  

г) бюджетний, зведений, централізований, тимчасовий  

14. Нормативи витрат поділяються: 

а) за методом обчислення, за характером використання 

б) за формою прояву, за методом фінансування 

в) за видом,  за характером 

г) за ознаками, за використанням бюджетних коштів  

15. Учасники бюджетних відносин - це: 

а) держава, населення 

б) держава, суб‟єкти господарювання 

в) держава, фізичні особи 

г) держава, суб‟єкти господарювання, населення 

16. Принципи кошторисного фінансування: 

а) цільове використання бюджетних коштів, нормативний характер, демократичність, 

плановий характер 

б) демократичного централізму, суворої звітності, плановості, організаційний зв‟язок 
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кошторисів з планами 

в) цільове призначення бюджетного асигнування, демократичного централізму, проведення 

вищими за рівнем організаціями та фінансовими органами, систематичного контролю за 

діяльністю бюджетних установ 

г) організаційний зв‟язок кошторисів з планом соціально – економічного розвитку регіону, 

цільове призначення бюджетного асигнування, дотримання умов режиму економії у 

витрачанні коштів, проведення вищими за рівнем організаціями та фінансовими органами, 

систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних установ 

17. В якому нормативному документі визначається розмір та цільове спрямування доходів і 

видатків України? 

а) Цивільний кодекс України 

б) Нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України 

в) Бюджетному Кодексі України 

г) Конституції України 

18. Бюджетні установи - це: 

а) установи та організації, що фінансуються переважно за рахунок кредитних коштів 

б) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені 

ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного 

бюджету чи місцевого бюджету 

в) бюджетні установи які фінансуються за рахунок передачі коштів з одного бюджету до 

іншого 

г) бюджетні установи які фінансуються за рахунок трансфертів  

19. Бюджетний профіцит - це: 

а) перевищення видатків бюджету над його доходами 

б) перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між 

поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету) 

в) коли установи та організації фінансуються з державного бюджету 

г) коли установи та організації фінансуються з місцевого бюджету  

20. Видатки бюджету: 

а) кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом 

б) грошова допомога 

в) придбання цінних паперів 

г) надання кредитів з бюджету 

21. Бюджетний період - це: 

а) період звітування бюджетних установ  

б) складання бюджету 

в)термін, протягом якого діє  затверджений бюджет 

г)  виконання бюджету 

22. Який орган державної влади формує статті видатків Державного бюджету України щодо 

фінансування  аграрного сектору? 

а) Міністерство аграрної політики та продовольства України 

б) Міністерство фінансів України 

в) Кабінет міністрів України 

г) Державна фінансова інспекція 

23. Бюджетні резерви - це: 

а) видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу 

б) грошова допомога, що виплачується фізичним особам за рахунок коштів бюджету або 

бюджетних цільових фондів 

в) кошти, що виділяються з бюджету підприємствам на покриття їх збитків 

г) заздалегідь відокремлена резервна частина бюджетних коштів, призначена для 

фінансування невідкладних витрат, що не могли бути передбачені під час затвердження 

бюджету  
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24. Відповідно до положень Конституції України наша держава має три гілки влади: 

а) правову, судову, виконавчу 

б) законодавчу, адміністративну, виконавчу 

в) правову, адміністративну,  законодавчу 

г) законодавчу, виконавчу, судову  

25. Головні розпорядники бюджетних коштів це: 

а) госпрозрахункові підприємства 

б) засоби масової інформації 

в) бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу 

отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень 

г) комерційні банківські установи  

26. Бюджетний механізм - це: 

а) сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовується 

суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни 

б) сукупність фінансово – правових норм, що регулюють бюджетні відносини 

в) стан окремих бюджетів і бюджетної системи 

г ) об‟єднує перші два визначення  

27. Бюджети місцевого самоврядування - це: 

а) бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у 

містах) 

б) бюджети адміністрацій, фінансових управлінь 

в) бюджети районних рад, адміністрацій, податкових інспекцій 

г) бюджети казначейства, адміністрацій, податкових інспекцій  

28. Державний борг - це: 

а) державне замовлення на виконання наукових досліджень та розробок 

б) борг держави перед комерційними банками та кредитними установами 

в) загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення; 

г) сума заборгованості перед бюджетними організаціями 

29. Фінансовий норматив визначається: 

а) як різниця загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг 

б) як добуток загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг 

в) як сума загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг 

г) діленням загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо 

30. Які є види бюджетних субвенцій? 

а) субвенція на здійснення державних програм соціального захисту 

б) субвенція на виконання інвестиційних програм ( проектів) 

в) медична, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів 

г) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм, субвенція на 

фінансування заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, субвенція на 

проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості, інші субвенції 

д) всі відповіді правильні 

31. Які Ви знаєте методи бюджетного планування? 

а) метод коефіцієнтів, нормативний метод, балансовий, програмно-цільовий, аналітичний. 

екстраполяції, прогнозування, математичного моделювання 

б) метод коефіцієнтів, аналітичний 

в) управлінський метод, науковий, метод розвитку 

г) централізований метод, демократичний; економічний 
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32. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 

а) державні позики, кредити банків, субсидії 

б) податкові надходження, неподаткові надходження, кошти від операцій з капіталом, 

трансферти 

в) трансферти, кредити, державні позики 

г) дотації, субсидії, субвенції, позики 

33. Етапи бюджетного планування: 

а) планове, централізоване, поточне 

б) індивідуальне, загальне, централізоване 

в) зведене, територіальне, адресне 

г) бюджетне, зведене, централізоване 

34. Бюджетна класифікація має такі складові частини: 

а) класифікація доходів бюджету, класифікація видатків та кредитування бюджету, 

класифікація фінансування бюджету; класифікація боргу 

б) класифікація суми платежу, класифікація суми платежу 

в) класифікація боргу, класифікація доходів 

г) класифікація видатків, класифікація трансфертів 

35. Бюджетна класифікація - це: 

а) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування 

бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів 

б) установи і організації яким видаються кошти з бюджету на покриття їх збитків 

в) перевищення доходів бюджету над видатками 

г) установи в яких проходить передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого 

рівня з метою надання фінансової допомоги 

36. Яке основне джерело формування місцевих доходів? 

а) податок на доходи  фізичних осіб 

б) податок на прибуток 

в) податок на додану вартість 

г) фіксований податок 

37. Принципи бюджетного фінансування: 

а) директивний характер, науковий 

б) наочно-реальний, субсидіарності 

в) за часовим виміром, за фондами фінансових ресурсів, за роллю в суспільному 

виробництві, за суспільним призначенням, за цільовим призначенням, за територією 

г) трансферти, дотації, субвенції 

38. Критерії класифікації доходів Державного бюджету: 

а) рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам 

бюджетних коштів для зарахування коштів для подальшого перерозподілу 

б) рахунки, які відкриваються в органах фінансового управління для подальшого 

перерозподілу 

в) залежно від повноти зарахування доходів до бюджету, за частотою появи, за методом 

залучення, за способом зарахування, за розділами відповідно до бюджетного кодексу 

г) за роллю в суспільстві, за методами фінансування 

39. На рівень доходів Державного бюджету впливають зовнішні фактори: 

а) зовнішній державний борг, рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір, рівень цін 

на енергоносії, сальдо торгівельного балансу, рівень зовнішньої фінансової допомоги від 

іноземних держав, міжнародних фінансових організацій  

б) перевищення доходів бюджету над його нормативними видатками 

в) фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, які виражаються в формі 

гранично допустимих видатків 

г) групування видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань 

40. Завдання бюджетного планування:  
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а) науковість, збалансованість  

б) директивний характер бюджетних виплат, єдність бюджетів 

в) забезпечити необхідні пропорції розвитку держави, виявити реальні джерела надходжень 

за усіма напрямами, сприяти найбільш ефективному використанню бюджетних коштів 

г) наявність необхідних бюджетних резервів, демократичність 

41. На рівень доходів Державного бюджету впливають наступні внутрішні фактори: 

а) дотації, субвенції, кредити банків, оплата праці бюджетних установ, виплата процентів за 

кредитами  

б) рівень податкових ставок, рівень банківського процента, рівень податкоспроможності 

населення, об‟єкти приватизації, рівень ВВП, курс національної валюти, рівень інфляції, 

внутрішній борг  

в) придбання медикаментів, оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на 

зарплату, кредити банків, фінансування з державного резерву, трансферти місцевим 

бюджетам 

г) оплата праці працівникам бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, послуги по 

проведенню аукціонів, кредити банків, трансферти населенню, капітальні видатки, поточні 

видатки 

42. Бюджет, як економічна категорія має такі основні ознаки: 

а) фінансова звітність, бюджетні позики 

б) об‟єднання кількох позик в одну 

в) шлях розвитку, податкове навантаження  

г) історичність, плановість, юридичний характер, термін дії 

43. Найнебезпечнішою формою бюджетного дефіциту є: 

а) відкритий дефіцит 

б) тимчасовий дефіцит 

в) свідомий дефіцит 

г) прихований дефіцит 

44. Резервний фонд бюджету: 

а) формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і 

не могли бути передбачені  під час складання проекту бюджету 

б) пряме бюджетне фінансування при наданні бюджетних асигнувань, які передбачаються 

відповідними джерелами надходжень 

в) безповоротність бюджетних асигнувань 

г) цільовий характер бюджетних асигнувань 

45. Основні функції бюджету держави: 

а) перерозподіл валового внутрішнього продукту, державне регулювання і стимулювання 

економіки, бюджетний контроль, фінансове забезпечення соціальної політики 

б) контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів 

в) фінансове забезпечення соціальної політики 

г)  розподільча і контролююча 

46. Бюджет як фінансовий план – це: 

а) встановлений нормами закону, або рішеннями місцевих Рад, план формування і 

використання централізованого фонду коштів 

б) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої і 

представницької влади у вигляді закону 

в) план формування централізованого фонду коштів та його використання, що відображає 

економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави 

г) плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний 

і поквартальний розподіли 

47. Показники, що характеризують стан бюджету як фінансового плану: 

а) профіцит; баланс; надлишок; дефіцит 

б) бюджетний дефіцит; баланс бюджету; профіцит; надлишок 
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в) бюджетна рівновага; дефіцит; надлишок 

г) рівновага доходів і видатків бюджету; бюджетний дефіцит; перевищення доходів над 

видатками 

48. Бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву буває: 

а) активний, пасивний 

б) вимушений, свідомий 

в) відкритий, прихований 

г) негативний, позитивний 

49. Джерелами покриття бюджетного дефіциту є: 

а) державний кредит, податки, прибуток, інвестиції 

б) державна позика, грошова емісія 

в) надзвичайний податок, комерційний кредит, амортизаційні відрахування 

г) державні позики, кредити іноземних держав та міжнародних фінансово-кредитних 

організацій; доходи від розміщення цінних паперів на зовнішньому ринку 

50. Бюджетні запити формуються: 

а) до складання проекту бюджету на наступний бюджетний період 

б) в процесі виконання бюджету поточного року 

в) для отримання короткотермінових позик 

г) для проведення капітальних видатків 

51. Бюджетна системи України складається: 

а)  з державного бюджету та місцевих  бюджетів 

б) центральні та місцеві бюджети 

в) державний бюджет України, Республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети 

г) центральний і регіональні бюджети 

52. Бюджетна система України: 

а) стан окремих бюджетів, що характеризується наявністю врівноваженості двох 

різноспрямованих факторів: доходів і видатків 

б) врегульована правовими нормами сукупність усіх видів бюджетів, які створюються у 

країні відповідно до її бюджетного устрою 

в) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 

нормами права 

г) бюджетні кошти, надані бюджету іншого рівня на умовах часткового фінансування 

цільових видатків 

53. Бюджет за економічною сутністю – це: 

а) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 

функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади 

б) загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для 

матеріального опосередкування свого функціонування 

в) грошові відносини, що виникають між державою з одного боку і юридичними та 

фізичними особами з іншого з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави 

г) загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для покриття їх доходів 

держави 

54. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено: 

а) з 1 квітня по 31 березня 

б) з 1 липня по 30 червня 

в) з 1 січня по 31 грудня 

г) з 1 вересня по 31 серпня 

55. Показники, які покладено в основу складання кошторису видатків лікарень: 

а) рівень захворюваності в районі 

б) число лікарських посад 

в) кількість ліжок і ліжко-днів 
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г) структура штатного персоналу 

56. Показник, який характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними 

закладами: 

а) число лікарень на даній території 

б) рівень госпіталізації населення 

в) число лікарів у лікарнях на 10000 населення 

г) число лікарняних ліжок на 10000 населення 

57. Показник, який покладено в основу планування видатків лікарні на харчування і 

медикаменти 

а) лікарська посада 

б) одиниця медичного персоналу 

в) ліжко 

г) ліжко-день 

58. З якою метою використовують фінансовий норматив бюджетної забезпеченості? 

а) для надання міжбюджетних трансфертів 

б) для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів 

в) для коригування розміру міжбюджетних трансфертів 

г) всі відповіді вірні 

59. Ставка заробітної плати лікаря залежить від: 

а) посади, тарифного розряду та кваліфікаційної категорії 

б) освіти 

в) кількості відвідувань 

г) посада, кваліфікаційна категорія, місцезнаходження лікарні 

60. За методикою МВФ допустимий рівень бюджетного дефіциту для країн-боржників МВФ:  

а) 10-12% 

б) 3-5% 

в) 7-8% 

г)13-15% 

61. Що таке індексація? 

а) забезпечення адресної соціальної підтримки 

б) регулювання доходів 

в) підвищення посадового окладу 

г) це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм 

підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю 

відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг 

62. Які Ви знаєте напрями наукових досліджень? 

а) цільові 

б) адресні 

в) прикладні 

г) фундаментальні, прикладні 

63. Стадії бюджетного процесу 

а) складання проекту бюджету 

б) розгляд бюджету, затвердження бюджету 

в) виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 

г) всі відповіді правильні 

64. Згідно з бюджетною класифікацією доходів ПДВ належить до: 

а) податкових надходжень 

б) неподаткових надходжень 

в) доходів від операцій з капіталом 

г) офіційних трансфертів 

65. Діючим Бюджетним кодексом затверджено такі види міжбюджетних трансфертів: 

а) базова дотація  
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б) всі відповіді правильні 

в) реверсна дотація  

г) субвенції, додаткові дотації 

66. У світовій практиці припустимими рівнями бюджетного дефіциту вважаються наступні 

показники:  

а) 2-5% від ВВП; 

б) 5% від національного доходу  

в)  10%  видатків  Державного  бюджету 

г) всі відповіді правильні 

67. Специфічні ознаки бюджетних відносин: 

а) перерозподільний характер, всеохоплюючий характер, законодавче регулювання 

б) нестабільна платоспроможність 

в) відсутність фінансового планування 

г) бюджетне регулювання 

68. Законом про Державний бюджет України визначаються: 

а) загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на 

загальний та спеціальний фонди) 

б) доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією 

в) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів  

г) всі відповіді правильні 

69. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міст обласного значення, районів і 

об‟єднаних територіальних громад здійснюється з урахуванням таких параметрів: 

а) кількість населення 

б) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначених п.1 ч.1 статті 64 БК, за 

останній звітний бюджетний період 

в) індекс податкоспроможності відповідного бюджету 

г) всі відповіді правильні 

70. Резервний фонд  державного бюджету не може перевищувати: 

а) 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету 

б) 3% обсягу видатків загального фонду бюджету 

в) 5% обсягу видатків загального фонду бюджету 

г) 10% обсягу видатків загального фонду бюджету 

71. Складання проекту державного бюджету України здійснюється: 

а) Кабінетом Міністрів України 

б) бюджетним комітетом Верховної Ради України 

в) Президентом України 

г) Державною казначейською службою України 

72. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене: 

а) не пізніше як за 5 днів з дня його прийняття 

б) не пізніше як за 10 днів з дня його прийняття 

в) не пізніше як за 15 днів з дня його прийняття 

г) через місяць з дня його прийняття. 

73 Вирівнювання не здійснюється, якщо значення індексу податкоспроможності 

відповідного бюджету становить: 

а) в межах 0,9 - 1,1 

б) менше 0,9  

в) більше 1,1 

г) більше 1,2 

74. Базова дотація – це: 

а) вирівнювання; 

б) бюджетні позички; 

в) трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального 
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вирівнювання податкоспроможності територій; 

г) житлова субсидія. 

75. Реверсна дотація-це: 

а) субвенції на соціальні проекти 

б) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій 

в) дотація на інвестиційні проекти 

г) всі відповіді правильні 

76. Розмежування 3 груп видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі 

принципу: 

а) плановості 

б) субсидіарності 

в) повноти 

г) самостійності 

77. За економічною класифікацією видатки поділяються на: 

а) фактичні 

б) відомчі 

в) поточні та капітальні 

г) цільові 

78. Бюджетне кошторисне фінансування науки здійснюється за такими напрямами: 

а) фінансування наукових закладів, фінансування наукової тематики 

б)  пільгове фінансування 

в) цільове фінансування 

г) грантове фінансування 

79. Проект закону Про державний бюджет підлягає обов‟язковій публікації не пізніше: 

а) 10 днів 

б) не пізніше ніж через 7 днів після його подання ВР України 

в) протягом місяця 

г) 20 днів 

80. Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням  фінансування на: 

а) покриття поточних видатків 

б) покриття боргових зобов'язань 

в) інвестування економіки 

г) соціальні трансферти 

81. Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на: 

а) покриття поточних видатків 

б) покриття позик 

в) покриття капітальних видатків 

г) покриття боргових зобов‟язань 

82. Бюджетне призначення – це: 

а) повноваження, яке дозволяє фінансовим органам виділяти кошти для здійснення платежів 

б) обов'язкова норма, яка встановлена правовими актами вищих органів державної влади та 

управління і не підлягає зміні 

в) розмір витрат фінансових ресурсів на різні види діяльності установ в розрахунку на 

відповідну одиницю 

г) повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане Бюджетним Кодексом, 

законом про Державний бюджет України, яке має кількісні, часові і цільові обмеження та 

дозволяє надавати бюджетні асигнування 

83. Основні складові бюджетного механізму: 

а) бюджетне планування, прогнозування і регулювання 

б) фінансові показники,система управління бюджетними коштами 

в) ліміти, нормативи, резерви 
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г) всі відповіді правильні 

84. Трансферти – це: 

а) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій на безповоротній та безоплатній основі 

б) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів з конкретною метою в процесі 

виконання бюджету 

в) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого 

г) кошти одержані за умови повернення 

85. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, здійснюється з 

урахуванням таких параметрів: 

а) кількість населення 

б) надходження податку на доходи фізичних осіб,  визначених п.1 ч.1 статті 66 БК, за 

останній звітний бюджетний період;  надходження податку на прибуток підприємств, 

визначеним п.11. ч.1,ст.. 66 БК, за останній звітний бюджетний період 

в) індекс податкоспроможності відповідного бюджету 

г) всі відповіді правильні 

86. Зведений бюджет України включає: 

а) державний бюджет України 

б) зведені бюджети областей та міст Києва та Севастополя 

в) зведений бюджет Автономної Республіки Крим 

г) всі відповіді правильні 

87. За організаційною структурою бюджет – це: 

а) центральна ланка фінансової державної системи, яка здійснює розподіл і перерозподіл 

ВВП 

б) централізований фонд 

в) зведений бюджет 

г) доходи і видатки 

88. Бюджет як матеріальна база існування держави характеризується: 

а) значними розмірами 

б) маневреністю 

в) наявністю резервних фондів 

г) всі відповіді правильні 

89. Фактори впливу на бюджет: 

а) матеріальні 

б) фінансові 

в) трудові 

г) об‟єктивні і суб‟єктивні 

90. Бюджетне відшкодування це: 

а) видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу 

б) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою 

податку у випадках зазначених законом 

в) кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів передбачених відповідним 

бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру 

сплачених до бюджету сум 

г) всі відповіді правильні 

91. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські бюджети на 

наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради: 

а) протягом тижня після офіційного опублікування Закону «Про Державний бюджет 

України» 

б) протягом 2-х тижнів після офіційного опублікування Закону «Про Державний бюджет 

України» 
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в) протягом 3-х днів після офіційного опублікування Закону «Про Державний бюджет 

України» 

г) протягом 10-ти днів після офіційного опублікування Закону «Про Державний бюджет 

України» 

92. Бюджетний процес – це: 

а) регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

б) планування проекту бюджету 

в) регулювання бюджету 

г) прогнозування бюджету 

93. До якого числа Міністерство фінансів подає на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період: 

а) до 15 квітня 

б) до 1 травня 

в) до 20 березня 

г) до 15 травня 

94. Розпорядники бюджетних коштів поділяються на:  

а) головних розпорядників і розпорядників нижчого рівня 

б) бюджетні установи 

в) суб‟єкти господарювання 

г) усі відповіді правильні 

95. Проект бюджету на наступний рік подається Кабінетом Міністрів Верховній Раді, згідно 

Конституції до: 

а) 15 вересня поточного бюджетного року 

б) 15 жовтня 

в) до 15 серпня 

г) до 15 грудня 

96. Програмно-цільовий метод планування включає такі елементи: 

а) формування бюджетів в розрізі бюджетних програм 

б) застосування середньострокового бюджетного планування, прив‟язка коду бюджетної 

програми до коду функціональної класифікації видатків 

в) паспорт бюджетної програми і його складові 

г) всі відповіді правильні 

97. Кабінет Міністрів України розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний рік не пізніше: 

а) 15 березня 

б 15 травня 

в) 1 червня 

г) 1 квітня 

98. Місцеві бюджети затверджуються рішенням ВР, АРК та відповідними місцевими радами 

до: 

а) 25 грудня року, що передує плановому 

б) 1 січня наступного року 

в) 10 грудня року , що передує плановому 

г) 1 грудня року, що передує плановому 

99. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів підлягає 

обов‟язковій публікації в газетах «Голос України» та «Урядовий кур‟єр» і місцевих бюджетів 

– у газетах, які визначені ВР. АРК і відповідними місцевими радами  не пізніше: 

а) 1 травня 

б) 1 січня, що настає за роком звіту 

в) 1 липня, що настає за роком звіту 



 18 

г) 1 березня, що настає за роком звіту 

100. Розмір бюджетного дефіциту призводить до зниження інвестиційної активності, 

розвитку інфляції при перевищенні: 

а)1% валового національного продукту 

б)3%  від валового внутрішнього  продукту 

в)5% валового національного продукту 

г)7% валового національного продукту 
 

Дисципліна «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» 

1. Страхова послуга – це: 

а) страховий поліс 

б) процес укладання договору страхування 

в) продукт праці колективу страхової компанії, що задовольняє потребу страхувальника у 

безпеці в обмін на грошовий еквівалент у формі страхової премії 

г) набір основних і допоміжних послуг, що реалізуються страхувальникові 

2. Страховий ринок – це: 

а) особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де 

об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист  

б) сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу 

фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності 

в) особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як 

специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар. 

г) частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів  

3. Дати визначення терміну «Страхування» 

а) економічні відносини з приводу формування юридичними і фізичними особами страхових 

фондів за рахунок власних коштів 

б) система економічних відносин з приводу формування цільових страхових фондів і їх 

використання на відшкодування збитку, а також на попередження певних подій 

в) система економічних відносин з приводу відшкодування суб'єктам господарювання їх 

майнових втрат 

г) процес укладення договору між страхувальником і страхувальником 

4. Які функції виконує страхування 

а) контрольну; фіскальну; превентивну 

б) фіскальну; регулюючу; стимулюючу 

в) превентивну; ризикову; ощадну 

г) ризикову; регулюючу; контрольну 

5. Існують такі галузі страхування 

а) обов'язкове; добровільне 

б) ризикове; страхування життя 

в) особове; відповідальності, майнове 

г) сільськогосподарське, промислове, соціальне 

6. Франшиза – це 

а) знижка страхового платежу, передбачена договором страхування 

б) рівень страхової суми по відношенню до вартості об'єкту страхування 

в) це звільнення страховика від покриття збитків, передбачене страховим договором 

г) особливий вид страхових договорів 

7. У чому полягає принцип суброгації  

а) страхування можливе тільки за умови високої довіри між сторонами 

б) страховик, виплативши страхове відшкодування, повинен повернути страхувальника в 

первинне, до страхового випадку, фінансове становище 

в) перехід до страховика, що виплатив страхове відшкодування, права вимагати компенсацію 

від винної особи в завданому збитку   
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г) право страховика звертатися до інших страховиків, які за попередніми полісами несуть 

відповідальність перед одним і тим же страхувальником з пропозицією розділити витрати на 

відшкодування збитків. 

8. Що з нижченаведеного не єпринципом страхування 

1) страховий інтерес 

2) зворотність 

3) причинно-наслідковий зв'язок між збитком і подією, яка до нього привела 

4) відшкодування у межах реальних понесених витрат 

9. Страховий брокер є представником 

а) генерального страхового агента 

б) страховика 

в) страхувальника 

г) асоціації брокерів 

10. Чим відрізняється страховий брокер від агента  

а) не має відмінностей  

б) кількістю працівників 

в) розміром отриманої комісійної винагороди 

г) агент завжди представляє інтереси страховика 

11. Ціною страхової послуги є 

а) страхова сума 

б) страхова подія 

в) страховий тариф 

г) брокерах 

12. Страхування відповідальності поділяється на такі види: 

а) страхування професійної відповідальності 

б) страхування відповідальності за екологічне забруднення 

в) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

г) усе правильно 

13. Об'єктами маркетингових досліджень є 

1) внутрішня і зовнішня інформація 

2) страхове поле 

3) діяльність конкурентів 

4) вивчення страхового ризику 

14. Маркетинг в страхуванні це метод 

а) вивчення громадської думки щодо страхування 

б) комплексного підходу до питань організації та управління комерційною діяльністю 

страхової компанії 

в) вивчення ринку страхових послуг 

г) вивчення платоспроможності населення заданого регіону 

15. Договір страхування – це  

а) угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між 

ними правових зв'язків 

б) тристороння угода сторін, спрямована на розірвання правових зв‟язків 

в) нотаріальна угода між двох осіб, яка спрямована на встановлення між ними правових 

зв‟язків 

г) немає правильної відповіді 

16. Договори страхування укладаються 

а) добровільно 

б) за рекомендаціями місцевої влади 

в) за правилами страхування, засвідчуючись страховим свідоцтвом 

г) усно, обговорюючи всі страхові моменти 

17. Страхове зобов'язання – це 
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а) страховий агент при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності повинен 

відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено нотаріальний 

договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої - страхової суми, а в разі 

особистого страхування - виплатити відповідну грошову суму 

б) правовідносини, згідно з якими одна сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити 

встановлений законом або договором страховий внесок (страхову премію), а інша сторона 

(страховик) зобов'язується в разі настання передбачуваної договором страхування події 

(страхового випадку) при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності 

відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір 

страхування, завдані збитки в межах обумовленої – страхової суми, а в разі особистого 

страхування – виплатити відповідну грошову (страхову) суму 

в) у разі настання передбачуваної договором страхування події (страхового випадку) при 

майновому страхуванні і страхуванні відповідальності відшкодування страхувальникові або 

іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах 

обумовленої – страхової суми, а в разі особистого страхування – не підлягають виплаті 

г) правильної відповіді немає 

18. Обов'язки страхувальника полягають у наступному 

а) своєчасно вносити страхові платежі 

б) повідомити страховика про інші чинні договори; вносити страхові платежі щодекадно 

протягом місяця; повідомити про інші чинні договори страхування чоловіка (дружини) щодо 

цього об‟єкта 

в) вносити страхові платежі тільки 1-го числа кожного місяця; повідомити страховика про 

інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування 

г) вносити страхові платежі з відстрочкою на два місяці; повідомити страховика про інші 

чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування 

19. «Зелена карта» – це 

а) міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном 

б) національний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном 

в) міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників в Україні 

г) національний поліс цивільної відповідальності автовласників в Україні 

20. За полісом обов'язкового страхування цивільної відповідальності страхове 

відшкодування отримує 

а) власник поліса 

б) спадкоємці власника поліса 

в) потерпілий, що отримав збиток від дій власника поліса 

г) усе правильно 

21. Для письмового визнання договору страхування необхідна: 

а) тільки письмова заява страхувальника 

б) тільки письмове повідомлення страхової організації страхувальнику щодо укладення 

страхової угоди 

в) достатньо виданого страховиком страхувальнику страхового свідоцтва (страхового полісу) 

г) не тільки письмова заява страхувальника, а й письмова згода страхової організації на 

укладання такого договору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), 

видане страховиком 

22. Чи підлягають вирішенню в суді спори за договорами страхування 

а) ні, не підлягають 

б) так, згідно з чинним в Україні законодавством 

в) розглядаються усі спори за договорами, окрім договорів страхування 

г) підлягають, тільки в особистих випадках 

23. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі 

а) прийняття рішення на сесії міської ради 

б) відрядження страхувальника на термін більш ніж 20 діб 
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в) закінчення терміна дії, виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у 

повному обсязі; 

г) перенесення юридичної адреси страхової компанії. 

24. Дострокове припинення страхової угоди – це 

а) внутрішнє бажання страховика і страхової компанії припинити дію угоди 

б) письмове звернення чоловіка (дружини) до страхової компанії щодо припинення дії 

страхової угоди 

в) за вимогою пенсійного фонду України 

г) дострокове припинення за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено 

умовами договору страхування 

25. Сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення 

дії полісу, являє собою 

а) страхове відшкодування 

б) страхову виплату 

в) викупну суму 

г) суму страхової премії 

26. Страхування життя охоплює такі види страхування 

а) змішане страхування 

б)страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини 

в) страхування працівників від нещасних випадків 

г) страхування майнових прав 

27. Об‟єктами страхування життя є 

а) дожиття до певного віку 

б) смерть застрахованого 

в) одруження, вступ до навчального закладу, вихід на пенсію  

г) усі відповіді правильні 

28. Який фактор не враховується під час розроблення умов страхування життя 

а) професія людини 

б) ріст людини 

в) стать 

г) вік людини 

29. Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми, якщо 

а) застрахованим вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, у тому 

числі навмисне заподіяння застрахованим собі тілесних ушкоджень 

б) дії застрахованого, пов‟язані з виконанням громадянського обов‟язку чи самообороною, 

захистом майна, життя, честі і гідності 

в) страхувальником або застрахованим вчинено умисний злочин, що призвів до страхового 

випадку 

г) усі відповіді правильні 

30. Під час визначення страхового тарифу при страхуванні життя використовують 

а) таблиці дожиття до певного року 

б) перепис населення 

в) таблиці смертності 

г) таблиці народжуваності 

31. Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує 

а) страхову суму 

б) викупну суму 

в) страхове відшкодування 

г) виплату фіксованої суми 

32. Види особистого страхування бувають такі: 

а) страхування відповідальності 

б) страхування до вступу в шлюб 
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в) медичне страхування 

г) страхування майна 

33. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення 

страхової виплати характерне для таких видів страхування 

а) страхування життя дітей 

б) страхування дітей від нещасних випадків 

в) колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств 

г) страхування кредитів 

34. Таблиця смертності може складатися на основі 

а) показників статистичного обліку населення у країні 

б) матеріалів самої страхової компанії 

в) матеріалів зарубіжних страхових компанії 

г) публікацій в журналі «Бізнес» 

35. Які категорії населення не можуть бути застрахованими за договорами страхування 

життя 

а) пенсіонери, інваліди 

б) особи, що визнані недієздатними, інваліди І та непрацюючі інваліди II групи, а також 

хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД 

в) громадяни інших країн 

г) усі відповіді правильні 

36. Види страхування від нещасних випадків: 

а) колективне, добровільне 

б) обов'язкове, індивідуальне 

в) колективне, індивідуальне 

г) колективне, індивідуальне, добровільне 

37. Добровільне особисте страхування поширюється на: 

а) страхування життя 

б) страхування від нещасних випадків 

в) медичне страхування (безперервне страхування здоров‟я) 

г) усі відповіді правильні 

38. Що належить до страхових випадків з обов‟язкового особистого страхування на 

транспорті 

а) одержання застрахованим травми 

б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності 

в) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова 

втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті 

г) правильної відповіді немає 

39. У разі смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку страхове відшкодування за 

договором обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті 

становить: 

а) 90 % страхової суми 

б) 100 % страхової суми 

в) 50 % страхової суми 

г) 80 % страхової суми 

40. Андеррайтинг – це 

а) процес оцінки пропозиції страхувальника щодо прийняття ризику на страхування 

б) розірвання договору страхування 

в) оцінка платоспроможності страхової компанії 

г) страхування медичних витрат при поїздках за межі країни 

41. Що впливає на визначення групи ризику при страхуванні від нещасних випадків 

а) ступінь ризику професії 

б) вік застрахованих 
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в) вік та ступінь ризику професії застрахованого 

г) ступень акредитації підприємства 

42. Нещасний випадок – це 

а) короткочасна подія, що призвела до тимчасової втрати працездатності 

б) раптова, короткочасна та незалежна від волі застрахованої особи подія, що відбулась і 

призвела до смерті застрахованої особи або до погіршення здоров‟я 

в) несподіване погіршення здоров‟я 

г) головна біль, біль у горлі, підвищення температури 

43. Обов'язковим видом особистого страхування від нещасних випадків є 

а) страхування від  нещасних випадків на транспорті 

б) страхування працівників від нещасних випадків на виробництві 

в) медичне страхування 

г) пенсійне страхування 

44. Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування 

життя 

а) при страхуванні від нещасних випадків (у разі їх настання) договір припиняє свою дію 

незалежно від виплаченої суми 

б) довгострокове страхування життя передбачає накопичення внесків, а страхування від 

нещасних випадків - ні 

в) вони належать до різних галузей страхування 

г) вони не відрізняються 

45. Видами виключно добровільного страхування  в Україні є 

а) страхування життя 

б) страхування від нещасних випадків 

в) медичне страхування (безперервне страхування здоров‟я) 

г) усі відповіді правильні 

46. Договір добровільного медичного страхування може бути 

а) індивідуальним 

б) колективним 

в) як індивідуальним, так і колективним 

г) лише індивідуальним 

47. При укладенні договору добровільного медичного страхування програма страхування 

обирається: 

а) страховиком 

б) страхувальником 

в) лише медичним закладом 

г) страховиком, страхувальником, застрахованим та медичним закладом 

48. Страхові внески, які сплачуються страхувальником згідно з договором добровільного 

медичного страхування, залежать 

а) програми медичного страхування 

б) фінансових можливостей страхувальника 

в) від бажання страховика 

г) соціального статусу страхувальника 

49. Об‟єктом медичного страхування є 

а) захист від тілесних ушкоджень страхувальника 

б) витрати на лікування застрахованої особи 

в) втрата працездатності страхувальником 

г) усі відповіді правильні 

50. Суб‟єктами медичного страхування в Україні є 

а) страховики та страхувальники 

б) страховики, страхувальники, застраховані, медичні установи 

в) застраховані, медичні установи 
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г) страховики, страхувальники, застраховані, медичні установи, банки 

51. Програми добровільного медичного страхування не включають такі захворювання: 

а) злоякісні новоутворення 

б) венеричні хвороби 

в) СНІД 

г) Усі відповіді правильні 

52 Медична установа як суб‟єкт обов‟язкового медичного страхування повинна: 

1) мати лише ліцензію на право надання медичних послуг у системі обов‟язкового медичного 

страхування 

2) пройти лише акредитацію на відповідність установленим професійним стандартам 

3) мати ліцензію на право надання медичних послуг у системі обов‟язкового медичного 

страхування і пройти акредитацію на відповідність установленим професійним стандартам 

4) немає правильної відповіді 

53. Страхування асистанс – це 

а) страхування на випадок захворювання 

б) страхування від нещасних випадків на виробництві 

в) страхування осіб, що виїжджають за кордон 

г) обов‟язкове медичне страхування 

54. Страхування майна юридичних осіб найчастіше здійснюється: 

а) за системою першого ризику 

б) за системою пропорційної відповідальності 

в) за системою граничної відповідальності 

г) на обов‟язковій основі 

55. У страхуванні майна юридичних осіб виділяють такі види договорів: 

а) простий, складний, додатковий, вибірковий 

б) основний, додатковий, вибірковий, спеціальний 

в) основний, простий, складний, спеціальний 

г) простий, складний, комплексний 

56. Яке майно підлягає страхуванню згідно з основним договором: 

а) майно, отримане підприємством за договором майнового найму 

б) продукція, отримана від населення для переробки, зберігання 

в) усе майно, що належить підприємству 

г) майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт 

57. Яке майно підлягає страхуванню за додатковою угодою: 

а) майно, призначене для проведення дослідницьких та експериментальних робіт, об'єкти 

незавершеного будівництва, майно, яке не застраховане в наймодавця 

б) передавальні пристрої, силові та робочі машини, об'єкти незавершеного будівництва 

в) дорогоцінні метали 

г) передавальні пристрої, силові та робочі машини 

58. Які з наведених нижче випадків є страховими: 

а) недоотримання врожаю через несвоєчасність збирання 

б) значне пошкодження сільськогосподарських культур градом 

в) недоотримання врожаю через використання неякісного насіння 

г) усі випадки є страховими 

59. Страхування вантажів – це 

а) каско страхування 

б) карго страхування 

в) накопичувальне страхування 

г) обмежене страхування 

60. Особливістю авіаційного страхування є 

а) дія поліса страхування за межами України; великі розміри страхових сум; необхідність 

перестрахування 



 25 

б) дія поліса страхування в межах України; вірогідність повернення квитків 

в) у разі заподіяної шкоди життю передбачені виплати; дія поліса страхування в межах 

України 

г) невеликі розміри страхових сум  

61. За договором страхування будівель страхова оцінка має дорівнювати 

а) будь-якій вартості 

б) первісній собівартості 

в) дійсній вартості 

г) собівартості 

62. Майнове страхування є 

а) ризиковим видом страхування 

б) накопичувальним видом страхування 

в) особистим страхуванням 

г) взаємним страхуванням 

63. До підгалузей майнового страхування відносять: 

а) страхування життя та страхування від нещасних випадків 

б) страхування відповідальності 

в) страхування майна юридичних осіб і страхування майна фізичних осіб 

г) добровільне і обов'язкове страхування 

64. Страховий поліс це 

а) основний страховий документ, який забезпечує всю повноту взаємної відповідальності 

сторін згідно укладеної страхової угоди  

б) допоміжний страховий документ, що підтверджує укладання сторонами страхової угоди 

та підтверджує вступ угоди в силу з моменту сплати страхової премії страхувальником 

в) документ, в якому зазначається ліміт страхової відповідальності 

г) документ, в якому страховик або його представник фіксує факт, причину та наслідки 

страхового випадку 

65. Страхове відшкодування це 

а) сума, що сплачується на покриття страхового збитку  

б) вартість знищеного та втрачена вартість частково пошкодженого майна, визначена, 

виходячи з матеріального вираження шкоди, завданої страхувальнику чи третім особам, на 

користь яких укладено договір страхування 

в) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику згідно угоди страхування 

г) сума, в межах якої страховик несе відповідальність згідно угоди страхування 

66. Страховий платіж –  це 

а) сума, що сплачується на покриття страхового збитку 

б) вартість знищеного та втрачена вартість частково пошкодженого майна, визначена, 

виходячи з матеріального вираження шкоди, завданої страхувальнику чи третім особам, на 

користь яких укладено договір страхування 

в) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику згідно угоди страхування 

г) сума, в межах якої страховик несе відповідальність згідно угоди страхування 

67. За об'єктами страхування виділяють такі його сфери 

а) ризикове і «не ризикове» страхування 

б) страхування будинків та споруд 

в) страхування майна, особисте страхування та страхування відповідальності 

г) страхування дітей і дорослих  

68. Контрибуція: 

а) це передача права страховику на стягнення суми страхового відшкодування з винних осіб 

в межах здійснених страхових виплат 

б) надає право страховику звертатися до інших страховиків, які за попередніми полісами 

несуть відповідальність перед одним і тим же страхувальником з пропозицією розділити 

витрати на відшкодування збитків  
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в) це право страхувальника стягувати виплати через суд 

г) передбачає необхідність розширення діяльності страховика за межі основного бізнесу 

69. За формою проведення страхування може бути 

а) обов'язковим і добровільним 

б) соціальним  

в) медичним 

г) майновим 

70. Страховий випадок – це 

а) певна подія, на випадок якої проводиться страхування 

б) подія, яка фактично відбулася, у зв‟язку з негативним або іншими обумовленими 

факторами, наслідками якої є сплата страхового відшкодування чи страхової суми  

в) перелік можливих ризиків втрати майна 

г) настання страхової події, пов‟язане із свідомою діяльність людини 

71. Страховик – це 

а) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої 

сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди 

страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події 

б) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, 

виплату страхової суми 

в) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення страхових 

операцій по укладанню угод страхування 

г) немає правильної відповіді 

72. Страхувальник – це 

а) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої 

сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди 

страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події  

б) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, 

виплату страхової суми 

в) страхова організація, яка приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або сплатити 

страхову суму страхувальнику чи особі, на користь якої укладено договір страхування, при 

настанні страхового випадку, обумовленого в договорі страхування 

г) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення посередницьких 

операцій по укладанню угод страхування 

73. Застрахований – це 

а) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої 

сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди 

страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події 

б) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, 

виплату страхової суми  

в) страхова організація, яка приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або сплатити 

страхову суму страхувальнику чи особі, на користь якої укладено договір страхування, при 

настанні страхового випадку, обумовленого в договорі страхування 

г) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення посередницьких 

операцій по укладанню угод страхування 

74. Об'єкти страхування – це 

а) страховик, страхувальник, застрахований 

б) життя, здоров'я, працездатність громадян, майно, матеріальні цінності і майнові інтереси 

громадян та юридичних осіб 

в) державне майно 

г) все з переліченого 

75. Предметом страхування виступає 

а) конкретна подія 
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б) ризик, який може відбутися, а може не відбутися  

в) майно і життя 

г) немає правильної відповіді 

76. Дати визначення терміну «Страховий менеджмент» 

а) система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень в сфері 

формування і ефективного використання наявних ресурсів страховика (фінансових, 

організаційних, інформаційних, трудових) з метою досягнення цілей поставлених перед 

страховою організацією 

б) відносини між страховиком і страхувальником 

в) організація страхового бізнесу з метою отримання прибутку 

г) сукупність суспільних відносин в сфері страхування, пов‟язаних з виробництвом, 

розподілом, продажем і споживанням страхових послуг 

77. Які функції виконує страхування:  

а) контрольну; фіскальну; превентивну 

б) фіскальну; регулюючу; стимулюючу 

в) превентивну; ризикову; ощадну  

г) ризикову; регулюючу; контрольну  

78. Реклама в страхуванні – це  

а) інструмент обмеження  інформації про страхову компанію і послуги, що пропонуються 

нею для задоволення потреб страхувальників з урахуванням економічних інтересів 

страховиків  

б) інструмент надання інформації про страхову компанію і послуги, що пропонуються нею 

для задоволення потреб страхувальників з урахуванням економічних інтересів страховиків  

в) інформація щодо фінансового стану страховика  

г) відомості про видову діяльність страхової компанії  

79. Страхові посередники 

а) посередники, що можуть робити послуги і виконувати роботи, котрі безпосередньо 

пов‟язані з продажем страхових продуктів і обслуговуванням договорів страхування 

б) посередники, що не можуть робити послуги і виконувати роботи, котрі безпосередньо 

пов‟язані з продажем страхових продуктів і обслуговуванням договорів страхування 

в) одні із трьох не головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і 

страховиком 

г) другорядні дійові особи на страховому ринку 

80. Розрізняють 

а) вагомі та другорядні 

б) впливові та невпливові страхові посередники 

в) головні та другорядні страхові посередники 

г) прямі та непрямі страхові посередники  

81. До прямих посередників на страховому ринку відносять  

а) страховика та страхувальника  

б) застрахованого та вигодонабувача  

в) страхових агентів та страхових брокерів  

г) аварійних комісарів  

82. До непрямих посередників на страховому ринку належать  

а) актуарії, аджастери, диспашери, сюрвейєри, аварійні комісари  

б) страхові агенти та страхові брокери  

в) страхові агенти  

г) вигодонабувачі 

83. Аварійні комісари – це 

а) спеціалісти з оцінки ризиків, фінансові аналітики і консультанти у сфері страхування, 

люди, які застосовує на практиці вищу математику 
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б) особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру 

збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства 

в) службові особи, які складають документ – диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі 

аварії транспортного судна, і встановлюють пропорції (частки) витрат, які нестимуть власник 

судна, особа, що його застрахувала, та власник вантажу 

г) особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру 

збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства 

г) фізичні особи, які бере участь в особистому страхуванні й майнові інтереси якої (пенсійне 

забезпечення, страхування життя, здоров'я та ін.) є об'єктом страхового захисту 

84. Актуарій 

а) спеціаліст з оцінки ризиків, фінансовий аналітик і консультант у сфері страхування, 

людина, яка застосовує на практиці актуарну математику 

б) службова особа, яка складає документ – диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі 

аварії транспортного судна, і встановлює пропорції (частки) витрат, які нестимуть власник 

судна, особа, що його застрахувала, та власник вантажу 

в) особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру 

збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства 

г) фізична особа, яка бере участь в особистому страхуванні й майнові інтереси якої (пенсійне 

забезпечення, страхування життя, здоров'я та ін.) є об'єктом страхового захисту 

85. Сільськогосподарське страхування – це 

а) економічні відносини щодо страхового захисту майнових інтересів виробників 

сільськогосподарської продукції у разі настання певних подій (страхових випадків), 

визначених цим законом, за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика шляхом 

сплати страхувальниками страхових платежів (страхових премій) та доходів від розміщення 

коштів цих фондів  

б) сукупність видів страхування від небезпек, що виникають на сухопутних, водних та 

повітряних шляхах сполучення у зв'язку з перевезенням пасажирів чи багажовантажу 

в) економічні відносини щодо страхового захисту фінансових інтересів виробників 

сільськогосподарської продукції у разі настання певних подій (страхових випадків), 

визначених цим законом, за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика шляхом 

сплати страхувальниками страхових платежів (страхових премій) та доходів від розміщення 

коштів цих фондів  

г) загальна назва комплексу майнового, особистого страхування осіб у разі настання певних 

подій, визначених договором страхування або законодавством  

86. Сільськогосподарське страхування визначається 

а) наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і 

тварини 

б) наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є фінансові установи 

в) наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є кредитні установи 

г) наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські тварини  

87. Страхування врожаю сільськогосподарських культур здійснюється на випадок їх 

пошкодження або загибелі з таких причин 

а) посуха, вимерзання, заморозок, град, злива, пожежа  

б) посуха у весняний та осінній період  

в) пожежа влітку  

г) вимерзання взимку  

88. Страховими ризиками зі страхування тварин є: 

а) інфекційні хвороби, пожежі, вибух, стихійне лихо, нещасний випадок 

б) лише інфекційні хвороби тварин 

в) тільки пожежі 

г) лише нещасний випадок 

89. Страхування будівель, споруд та іншого майна здійснюється на випадок 
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а) лише припинення постачання електроенергії 

б) знищення або пошкодження через пожежу, удар блискавки, повінь, паводок, землетрус, 

припинення постачання електроенергії 

в) тільки знищення або пошкодження через пожежу 

г) тільки повені 

90. Збиток обчислюється  

а) множенням різниці між вартістю фактично одержаного урожаю даного року та середньою 

врожайністю за попередні п‟ять років з одного гектара на всю площу посіву 

б) множенням різниці між вартістю фактично одержаного урожаю минулого року та 

середньою врожайністю за попередні три роки з одного гектара на всю площу посіву 

в) множенням різниці між вартістю фактично одержаного урожаю даного року та середньою 

врожайністю за попередні два роки з одного гектара на 1/2 площі посів; 

г) діленням різниці між вартістю фактично одержаного урожаю даного року та середньою 

врожайністю за попередні п‟ять років з одного гектара на всю площу посіву 

91. Сума страхового відшкодування виплачується  

а) пропорційно до відсотка площі культури за договором страхування від фактично посіяної  

б) виходячи від фактично посіяної площі  

в) виходячи від запланованої площі посіву  

г) з розрахунку від вартості втраченого врожаю  

92. При пошкодженні майна збиток визначаються  

а) виходячи з вартості втраченого за цінами, в перерахунку по курсу НБУ  

б) виходячи з вартості відновленого за цінами, в перерахунку по курсу НБУ  

в) виходячи з вартості відновленого за цінами, що існували на момент укладання договору 

страхування  

г) виходячи з вартості відновленого за цінами, що існують на даний момент 

93. Класичні страхові продукти для галузі сільськогосподарського виробництва 

а) моноризикові та мультиризикові 

б) страхування від поіменованих ризиків та транспортне страхування 

в) мультиризикові 

г) моноризикові 

94. Класифікація страхових продуктів у сільському господарстві 

а) класичні, індексні, специфічні 

б) індексні 

в) моноризикові та мультиризикові 

г) класичні 

95. Морське страхування – це 

а) комплекс особливих видів страхування, що покривають ризики, пов‟язані з експлуатацією 

автотранспортних засобів 

б) вид транспортного страхування, яке покриває ризики, пов‟язані з торговельним 

мореплавством 

в) загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та страхування 

відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові 

інтереси юридичних і фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором 

страхування або законодавством 

г) система стійких економічних та організаційних відносин, пов'язаних з операціями купівлі-

продажу транспортних засобів 

96. Морське страхове бюро 

а) здійснює координацію діяльності страховиків у галузі страхування морських ризиків та 

представляє їх інтереси у міжнародних об‟єднання страховиків 

б) здійснює координацію діяльності страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків та 

представляє їх інтереси у міжнародних об‟єднання страховиків 
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в) здійснює координацію діяльності страховиків у галузі страхування транспортних ризиків 

та представляє їх інтереси у міжнародних об‟єднання страховиків 

г) здійснює координацію діяльності страховиків у галузі страхування сільськогосподарських 

ризиків та представляє їх інтереси у міжнародних об‟єднання страховиків 

97. Страхування кредитних ризиків полягає у  

а) зменшенні або усуненні кредитного ризику 

б) збільшенні кредитного ризику 

в) зменшенні або усуненні транспортного ризику  

г) лише усуненні кредитного ризику 

98. Страхування кредитів базується на 

а) визначенні ризики неплатежу чи неплатоспроможності позичальників, який формується у 

процесі кредитування 

б) визначенні ризики неплатежу чи неплатоспроможності позичальників, який формується у 

процесі перетину державного кордону 

в) визначенні ризики неплатежу чи неплатоспроможності позичальників, який формується у 

процесі валютних операцій 

г) визначенні ризики неплатежу чи неплатоспроможності кредитора, який формується у 

процесі страхування  

99. Нещасний випадок - це  

а) передбачувана подія, що виникла всупереч волі людини, наслідком якої є ушкодження 

здоров'я або смерть людини 

б) несподівана непередбачувана подія, що виникла всупереч волі людини, наслідком якої є 

ушкодження здоров'я або смерть людини 

в) очікувана та передбачувана подія, що виникла всупереч волі людини, наслідком якої є 

ушкодження здоров'я або смерть людини 

г) подія, що виникла по волі людини, наслідком якої є ушкодження здоров'я або смерть 

людини  

100. Метою страхування від нещасних випадків є  

а) виплата страхового відшкодування  

б) виплата відповідних грошових відшкодувань, зумовлених страховим випадком, а також 

зниження доходу застрахованої особи, зумовленим нещасним випадком  

в) забезпечення страхового захисту на випадок втрати здоров'я чи смерті застрахованої особи 

внаслідок нещасного випадку  

г) виплата викупної суми  

 

Дисципліна «Банківська система» 

1. Основним завданням НБУ є: 

а) дотримання стабільності банківської системи 

б) захист інтересів вкладників 

в) підтримання стабільності національної валюти 

г) емісія державних цінних паперів 

2. Істотна участь у банку означає володіння: 

а) більше 10% власного капіталу банку 

б) 5% власного капіталу банку 

в) більше 10% відсотків статутного капіталу банку 

г) 5% статутного капіталу банку 

3. Бюджетні кошти під час заснування приватного банку використовують: 

а) так 

б) ні 

в) частково 

г) лише з дозволу Мінфіну 

4. Голову НБУ призначає на посаду: 
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а) верховна Рада України 

б) президент України 

в) кабінет Міністрів України 

г) рада НБУ 

5. Голова НБУ несе відповідальність за діяльність банку перед: 

а) банками другого рівня 

б) центральними банками інших країн 

в) населенням 

г) верховною Радою і Президентом 

6. Рішення про державну реєстрацію банку приймається НБУ у: 

а) двомісячний строк 

б) тримісячний строк 

в) шестимісячний строк 

г) місячний термін 

7. Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки за умови: 

а) банківського дозволу 

б) банківської ліцензії 

в) письмового дозволу НБУ 

г) реєстрації у НБУ 

8. Банк, який протягом року не отримав банківської ліцензії: 

а) ліквідується 

б) реорганізується 

в) повторно реєструється 

г) продовжує діяльність 

9. Письмовий дозвіл НБУ є: 

а) банківською ліцензією 

б) основним документом, який регламентує діяльність банку 

в) додатковим документом до банківської ліцензії 

г) дозволом на здійснення всіх банківських операцій 

10. Лізинг та факторинг здійснюються на основі: 

а) банківської ліцензії 

б) письмового дозволу НБУ 

в) банківського дозволу 

г) дозволу Кабінету міністрів 

11. Операції з валютними цінностями здійснюються на основі: 

а) банківської ліцензії 

б) письмового дозволу НБУ 

в) банківського дозволу 

г) дозволу Кабінету міністрів 

12. Вищим органом НБУ є: 

а) правління НБУ 

б) збори акціонерів 

в) рада НБУ 

г) ревізійна комісія 

13. Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і 

здійснює банківську діяльність від імені банку, – це: 

а) філія 

б) представництво 

в) дочірній банк 

г) відділення 

14. Припинення діяльності декількох банків як юридичних осіб та передачу належних їм 

майна, коштів, прав та обов'язків до банку-правонаступника, який створюється, – це: 
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а) злиття 

б) приєднання 

в) поділ 

г) виділення 

15. Частка банківських ресурсів, яку становлять залучені та запозичені кошти: 

а) 10-30% 

б) 40-50% 

в) 60-70% 

г) 80-90% 

16. До недепозитних джерел залучення коштів належать: 

а) операції РЕПО 

б) відкриття поточних рахунків 

в) відкриття депозитних рахунків 

г) відкриття кредитних рахунків 

17. Розмір резервного фонду має становити не більше: 

а) 25% регулятивного капіталу 

б) 10% власного капіталу 

в) 50% статутного капіталу 

г) 50% власного капіталу банку 

18. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу передбачає: 

а) емісію акцій 

б) емісію облігацій 

в) використання нерозподіленого. прибутку 

г) всі відповіді правильні 

19. Ощадні сертифікати емітуються для: 

а) юридичних осіб 

б) фізичних осіб 

в) юридичних осіб-нерезидентів 

г) фізичних осіб суб‟єктів господарювання 

20. Пряме РЕПО – це: 

а) купівля у комерційних банків ДЦП 

б) продаж комерційним банкам ДЦП 

в) пряме кредитування центробанком 

г) купівля комерційними банками ДЦП 

21. Сукупність усіх кредитів, гарантій та акцептів банку, а також депозити, розміщені в 

інших банках, називають: 

а) інвестиційний портфель банку 

б) кредитний портфель банку 

в) портфель ризикованого капіталу 

г) кредит-скоринг 

22. Підприємства, в які банки не можуть здійснювати інвестиції: 

а) акціонерні товариства 

б) спільні товариства 

в) державні підприємства 

г) підприємства з повною відповідальністю 

23. Інвестиція, яку може здійснити банку будь – яку юридичну особу, не повинна 

перевищувати: 

а) 3% від регулятивного капіталу 

б) 5% від регулятивного капіталу 

в) 10% від регулятивного капіталу 

г) 15% від регулятивного капіталу 

24. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати : 
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а) 60% від розміру капіталу 

б) 50% від розміру капіталу 

в) 65% від розміру капіталу 

г) 40% від розміру капіталу 

25. Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі іншого підприємства не повинна 

перевищувати: 

а) 30% 

б) 12% 

в) 15% 

г) 25% 

26. Здійснення будь-яких банківських операцій обов‟язково супроводжується: 

а) кредитуванням 

б) валютним обслуговуванням 

в) касово-розрахунковим обслуговуванням 

г) інвестуванням 

27. За здійснення касово-розрахункового обслуговування стягується плата у вигляді: 

а) відсоткової ставки за кредитом 

б) відсоткової ставки за депозитом 

в) комісії 

г) банківської винагороди 

28. Основними елементами платіжної системи не можуть бути: 

а) платіжні інструменти 

б) нормативно-правова база 

в) засоби телекомунікації 

г) принципи інвестування 

29. Банк платника здійснює: 

а) кредитування рахунка клієнта 

б) дебетування рахунка клієнта 

в) імпринтинг платіжних інструментів 

г) авторизацію платіжних інструментів 

30. Банк одержувача здійснює: 

а) кредитування рахунка клієнта 

б) дебетування рахунка клієнта 

в) авторизацію платіжних інструментів 

г) імпринтинг платіжних інструментів 

31. У здійсненні карткових розрахунків беруть участь: 

а) банки - ремітенти 

б) авізуючі банки 

в) банки - емітенти 

г) інкасуючі банки 

32. Підготовка та відправлення власнику картки виписки із зазначенням суми та термінів 

погашення заборгованості має назву: 

а) процесинг 

б) білінг 

в) авторизація 

г) еквайринг 

33. Інструменти, що забезпечують переміщення вартості в грошовій формі між фінансовими 

і нефінансовими агентами – це: 

а) кредитні інструменти 

б) платіжні інструменти 

в) інструменти безготівкових розрахунків 

г) готівкові інструменти 
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34. Платіжне розпорядження, що рухається в тому самому напрямку, що й кошти – від 

платника до одержувача має: 

а) кредитовий характер дії 

б) дебетовий характер дії 

в) сальдовий характер дії 

г) прямий характер дії 

35. До інструментів, що засновані на кредитовому переказуванні коштів належать: 

а) платіжне доручення 

б) чек 

в) вексель 

г) акредитив 

36. Безумовний наказ клієнта банку, який веде його поточний рахунок, про сплату певної 

суми пред'явнику, являє собою: 

а) чек 

б) вексель 

в) платіжне доручення 

г) акредитив 

37. Платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами 

на території України має назву: 

а) система масових платежів 

б) система електронних платежів 

в) національна система платежів 

г) система безготівкових платежів 

38. Консорціумні кредити – це кредити, які надаються: 

а) декількома банками окремо 

б) двома банками окремо 

в) одним банком 

г) декількома банками, які створюють певне об єднання з метою кредитування 

39. Банківські кредити поділяються за характером відсоткової ставки на кредити з: 

а) плаваючою відсотковою ставкою 

б) домінуючою відсотковою ставкою 

в) традиційною відсотковою ставкою 

г) екстраординарною відсотковою ставкою 

40. Овердрафт – це: 

а) ломбардний кредит 

б) короткостроковий кредит, коли коштів на поточному рахунку недостатньо 

в) перевищення банком своїх повноважень 

г) заборгованість банку перед клієнтом 

41. Онкольні кредити – це кредити, які надаються.. 

а) на онкольні операції 

б) за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку 

в) за умови, що позичальник є бланковим 

г) за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну 

42. Ризик забезпечення – це ризик: 

а) неповернення кредиту 

б) знецінення грошей 

в) невчасного повернення кредиту 

г) зміни ціни застави 

43. Кредитна справа – це справа, яка відкривається: 

а) у випадку банкрутства банку 

б) банком для обліку справ позичальників 

в) у випадку порушення вимог центробанку 
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г) податковою міліцією для банків – боржників 

44. Розмір ломбардного кредиту залежить від: 

а) вартості застави 

б) розміру кредиту, який потрібен позичальнику 

в) терміну, на який видається кредит 

г) ставки позичкового процента 

45. Іпотечні кредити – це кредити під заставу.. 

а) нерухомості 

б) рухомого майна 

в) гарантії третьої особи 

г) всі відповіді правильні 

46. Нарахування резерву на відшкодування збитків за кредитними операціями не 

здійснюється за: 

а) бюджетними кредитами 

б) гарантіями 

в) кредитами фізичних осіб 

г) кредитами юридичних осіб 

47. Максимально допустимий розмір кредитного ризику на одного контрагента відносно 

регулятивного капіталу банку: 

а) 20% 

б) 25% 

в) 15% 

г) 100% 

48. Редисконтування векселя – це: 

а) продаж векселя банком центробанку 

б) повернення векселя векселедавцю 

в) передача векселя ремітенту 

г) передача векселя постачальнику 

49. Трасант – це особа, яка: 

а) виписує вексель 

б) сплачує вексель 

в) отримує платіж за векселем 

г) гарантує вексель 

50. Ремітент – це особа, яка: 

а) має сплатити за векселем 

б) виписує вексель 

в) гарантує вексель 

г) отримує плату за векселем 

51. Акцепт – це: 

а) гарантія банку 

б) передавальний напис 

в) згода на оплату векселя 

г) правильна відповідь відсутня 

52. Не можуть бути предметом лізингу: 

а) земельні ділянки 

б) транспортні засоби 

в) обчислювальна техніка 

г) будинки і споруди 

53. Вид лізингу, який передбачає можливість викупу об'єкта лізингу після закінчення дії 

договору лізингу: 

а) оперативний 

б) чистий 
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в) сублізинг 

г) фінансовий 

54. Акредитив, в якому можлива зміна умов, називається: 

а) відкличний 

б) непідтверджений 

в) підтверджений 

г) безвідкличний 

55. Комерційний банк не використовує для оцінювання фінансового стану позичальника – 

юридичної особи такі коефіцієнти: 

а) коефіцієнти загальної ліквідності, абсолютної (термінової) ліквідності 

б) коефіцієнт заборгованості 

в) коефіцієнт маневреності власних коштів 

г) коефіцієнт незалежності 

56. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та використовуються ними 

для виконання операцій – це: 

а) ресурси 

б) кредити 

в) депозити 

г) інвестиції 

57. До банківських ресурсів відносять: 

а) власний капітал 

б) залучені кошти 

в) позичені кошти 

г) власні, залучені та позичені кошти 

58 Вид операцій, до якого відносять одержання позички на міжбанківському ринку:  

а) до комісійних операцій 

б) до активних операцій 

в) до активно-пасивних операцій 

г) до пасивних операцій 

59. Активними операціями є:  

а) депозитні 

б) розрахункові 

в) касові 

г) кредитні, інвестиційні 

60. До пасивних операцій комерційного банку належать:  

а) кредитні 

б) депозитні 

в) інвестиційні 

г) посередницькі 

61. Наявна кредитна операція – це:  

а) придбання цінних паперів від свого імені 

б) придбання цінних паперів за дорученням своїх клієнтів 

в) одержання вкладів від юридичних осіб 

г) запозичення коштів у інших кредитно-фінансових установ 

62. Банківська операція із стягнення грошових коштів з платника на користь одержувача на 

підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних документів – це:  

а) акредитив 

б) банківська гарантія 

в) банківський переказ 

г) інкасо 

63. Відповідно до специфіки банківської діяльності банки виконують операції: 

а) традиційні та нетрадиційні 
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б) для фізичних осіб 

в) для юридичних осіб 

г) платні послуги 

64. Операція, яку може здійснити тільки банк:  

а) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені 

б) надання консультаційних послуг 

в) факторинг 

г) переведення грошових засобів з рахунків клієнтів з допомогою платіжних інструментів 

65. Характеристики, які не має будь-яка платіжна операція:  

а) кредитовий та дебетовий характер 

б) потік інформації, що містить деталі платежу 

в) натуральний потік 

г) грошовий та інформаційний потік 

66 Активи, які здатні за короткий проміжок часу перетворитися в грошові активи – це: 

а) неліквідні активи 

б) ліквідні активи 

в) оборотний капітал 

г) матеріальні активи 

67. До основного капіталу комерційного банку належить:  

а) резервний капітал, прибуток минулих років 

б) статутний, резервний капітал 

в) статутний та резервний капітал, прибуток минулих років 

г) фонд економічного стимулювання та інші фонди, що утворюються за рахунок прибутку 

68. До додаткового капіталу комерційного банку належить:  

а) резерв переоцінювання основних засобів, поточні доходи, загальні резерви  

б) резерви для відшкодування можливих втрат за наданими кредитами, вклади клієнтів та 

міжбанківський кредит 

в) резерви для відшкодування можливих втрат за наданими кредитами, загальні резерви, 

резерв переоцінювання основних засобів, доходи поточного року, резерв під стандартну 

заборгованість інших банків 

г) загальні резерви, резерв переоцінювання основних засобів, доходи поточного року, резерв 

під стандартну заборгованість інших банків 

69. Шлях, яким формується статутний фонд комерційного банку, створеного у формі АТ:  

а) шляхом випуску простих та привілейованих акцій 

б) шляхом випуску акцій та облігацій 

в) за рахунок внесків засновників 

г) за рахунок прибутку 

70. Дві частини, на які поділяється власний капітал комерційного банку:  

а) основний та залучений 

б) основний та позиковий 

в) основний та додатковий 

г) позиковий та залучений 

71. До основного капіталу комерційного банку не відносяться:  

а) резерви страхування банківських ризиків 

б) емісійні різниці 

в) резервний фонд, прибуток минулих років 

г) фонд економічного стимулювання та інші фонди, що утворюються за рахунок прибутку 

72. До додаткового капіталу комерційного банку не належить:  

а) резерв переоцінки основних засобів 

б) резерви для відшкодування можливих втрат за наданими кредитами, вклади клієнтів та 

міжбанківський кредит 

в) вклади клієнтів та міжбанківський кредит 
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г) загальні резерви 

73 Мінімальний розмір статутного фонду комерційного банку:  

а) збори акціонерів 

б) НБУ 

в) Правління акціонерного банку 

г) Голова правління банку 

74. Шлях, яким формується резервний фонд комерційного банку:  

а) відрахування від прибутку 

б) додаткових внесків акціонерів 

в) випуску облігацій 

г) залучення депозитних коштів 

75. Статутний фонд комерційного банку формується із:  

а) спеціальних фондів банку 

б) нерозподіленої частини прибутку 

в) акціонерного або приватного капіталу 

г) позикових коштів 

76. До капіталу другого рівня комерційного банку не належить:  

а) резерв переоцінювання основних засобів 

б) доходи поточного року, резерв під стандартну заборгованість інших банків 

в) загальні резерви 

г) статутний фонд 

77. До капіталу першого рівня комерційного банку не належить: 

а) резервний фонд, прибуток минулих років 

б) емісійні різниці 

в) резерви страхування банківських ризиків 

г) фонд економічного стимулювання та інші фонди, що утворюються за рахунок прибутку 

78. Для виробничого та соціального розвитку банку створюються:  

а) спеціальні фонди 

б) фонди економічного стимулювання 

в) соціальні фонди 

г) страхові фонди 

79. Залучені кошти комерційного банку – це:  

а) вклади юридичних та фізичних осіб 

б) вклади громадян 

в) вклади підприємств, установ, організацій 

г) вклади юридичних осіб 

80. Депозити є:  

а) до запитання та строкові 

б) строкові, ощадні 

в) до запитання, строкові, ощадні 

г) строкові 

81. Відсотки, можуть нараховувати банки за депозитами:  

а) прості 

б) прості і складні 

в) плаваючі 

г) складні 

82. Депозит – це:  

а) грошові кошти, передані їх власником до банку для зберігання 

б) гроші, перераховані з одного банку до іншого 

в) кошти на поточних рахунках підприємств 
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г) грошові кошти в національній та іноземній валюті, передані їх власником або іншою 

особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для 

зберігання на певних умовах 

83. До запозиченого капіталу комерційного банку належить:  

а) міжбанківські кредити, облігаційні позички і кредити НБУ 

б) кредити НБУ 

в) облігаційні позики 

г) міжбанківські кредити 

84. Назвіть принципи банківського кредитування:  

а) окупність, строковість 

б) платність, забезпеченість 

в) цільовий характер, строковість 

г) строковість, платність, цільовий характер, забезпеченість 

85. Документ,у якому обумовлюються умови кредитної операції:  

а) в страховій угоді 

б) в договорі застави 

в) в гарантійному листі 

г) в кредитній угоді 

86. Кредитний ризик – це:  

а) ризик втрати банком кредитних ресурсів 

б) ризик неповернення позики 

в) ризик неповернення відсотків за користування позикою 

г) ризик неповернення позики та відсотків за користування нею 

87. Вимоги, яким повинна відповідати застава за позичкою:  

а) довго зберігатись, мати стабільні ціни  

б) бути більшою позички, мати довгий термін збереження 

в) бути більшою позички, мати високу ліквідність, стабільні ціни, низькі видатки по 

зберіганню 

г) мати низькі видатки по зберіганню 

88. Елементи, з яких складається плата за користування позичкою – це:  

а) відсоток та комісії 

б) відсоток та пені 

в) відсоток 

г) відсоток, комісії та пені 

89. Інформація, на основі якої оцінюється кредитоспроможність потенційного позичальника:  

а) балансу та довідки про грошові потоки 

б) балансу, звіту про фінансові результати та їх використання 

в) звіту про фінансово-майновий стан підприємства 

г) річних звітів підприємства 

90. Довгострокова позичка, що надається банками під заставу нерухомості, – це:  

а) споживчий кредит 

б) контокорентний 

в) іпотечний кредит 

г) під цінні папери 

91. Метою банківського менеджменту є: 

а) виявити банківські ризики 

б) забезпечити прибутковість діяльності банку 

в) оцінити кредитоспроможність клієнтів 

г) забезпечити сталість національної валюти 

92. До функцій фінансового менеджменту відносять: 

а) фінансове планування, фінансовий аналіз, регулювання, фінансовий контроль 

в) інформаційне забезпечення 
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б) регулювання, фінансовий контроль 

в) інформаційне забезпечення 

г) фінансовий аналіз 

93. Фінансову службу банку очолює: 

а) головний бухгалтер 

б) фінансовий директор 

в) Голова правління банку 

г) акціонери банку 

94. Маркетинг (у т.ч. і банківський маркетинг) розглядається як напрям діяльності 

організацій, підприємств і банків з метою: 

а) недопущення конкуренції 

б) отримання конкурентних переваг 

в) подолання фінансових ризиків 

г) інформування клієнтів про себе 

95. Функції банківського маркетингу: 

а) дослідна, компенсуюча, моделююча, контрольна, пошукова 

б) платіжно-розрахункова, дослідна, компенсуюча, моделююча 

в) ощадно-капіталотворча, моделююча, контрольна, пошукова 

г) кредитно-інвестиційна, моделююча, контрольна, пошукова 

96. Генеральний план дій, що визначає пріоритети стратегічних завдань, – це: 

а) місія 

б) стратегія 

в) маркетингова стратегія 

г) стратегія маркетингу 

97. Обсяг банківських продуктів і послуг, що реалізуються протягом визначеного періоду 

часу це: 

а) сегмент ринку 

б) місткість ринку 

в) частка ринку комерційного банку 

г) пропозиція банківських послуг 

98. Банківська послуга – це: 

а) сукупністю банківських продуктів, згрупованих за певною ознакою; 

б) коло банківських операцій з визначеними функціональними ознаками, за допомогою яких 

забезпечується обслуговування клієнтів з метою отримання прибутку 

в) сукупність аналітичних, фінансових, технічних, бухгалтерських і комунікаційних 

процедур щодо обслуговування клієнтів 

г) сукупність банківських послуг посередництва при платежах і розрахунках 

99. Політика ціноутворення – це: 

а) комплекс заходів щодо визначення з позицій маркетингу рівня цін і граничних цін на 

окремі групи продуктів і послуг 

б) комплекс заходів для підтримки умовних цін при їх фактичному регулюванні відповідно 

до різноманітності та особливостей попиту, конкуренції на ринку 

в) урахування особливостей продуктового ряду, його якості, корисності, вагомості та 

купівельної спроможності клієнтів, а також цін конкурентів 

г) частина стратегії розвитку комерційного банку 

100. Комплекс заходів інформування, переконання та нагадування клієнтам про елементи 

продуктового портфеля банку це:  

а) продуктова політика 

б) цінова політика 

в) комунікаційна політика 

г) дистрибуційна політика 
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Дисципліна «Фінанси підприємств» 

1. Фінанси підприємств – це: 

а) грошові кошти підприємства 

б) кредитні ресурси 

в) економічні відносини, які виникають у процесі створення підприємства, отримання і 

розподілу грошових доходів, формування і використання фондів грошових коштів 

г) грошові фонди підприємства 

2. Вид грошових відносин, який охоплюється поняття «фінанси підприємств»: 

а) отримання грошей у касі підприємства 

б) оплата готівкою товару 

в) отримання готівки в банку 

г) грошові відносини між підприємством та його засновниками 

3. До внутрішніх фінансових відносин господарюючого суб‟єкта не належать відносини з: 

а) окремими структурними підрозділами 

б) акціонерами 

в) персоналом 

г) комерційними банками 

4. До зовнішніх фінансових відносин господарюючого суб‟єкта належать відносини з: 

а) окремими структурними підрозділами 

б) власниками 

в) персоналом 

г) комерційними банками 

5. Матеріальний зміст фінансів підприємств – це: 

а) наявність грошових коштів на підприємстві 

б) наявність фінансових ресурсів на підприємстві 

в) наявність фондів грошових коштів на підприємстві 

г) підприємства, які виробляють продукцію 

6. Активи підприємства, фінансові зобов‟язання, інвестиції, грошові потоки, фінансові 

ризики є: 

а) елементами механізму управління фінансовою діяльністю підприємства 

б) елементами державного правового та нормативного регулювання фінансової діяльності 

підприємства 

в) об‟єктом фінансових відносин 

г) суб‟єктом фінансових відносин 

7. Принципи організації фінансів підприємств: 

а) єдність 

б) стабільність 

в) фінансова самостійність 

г) фінансові резерви 

8. Не входить до принципів організації фінансів підприємств: 

а) господарський розрахунок і самофінансування 

б) плановість 

в) відповідальність за результати діяльності 

г) принцип суброгації 

9. Організація фінансів підприємств базується на: 

а) фінансових розрахунках 

б) економічних розрахунках 

в) самоокупності та самофінансуванні 

г) прогнозних розрахунках 

10. Функції фінансів підприємств: 

а) контрольна, розподільча 

б) соціальна, економічного стимулювання 
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в) фіскальна та виробнича 

г) соціально-культурна та контрольна 

11. Не є функцією фінансів підприємств: 

а) відтворювальна 

б) розподільча 

в) контрольна 

г) цільова 

12. Об‟єктом розподільчих фінансових відносин є: 

а) грошові надходження на підприємство 

б) валовий дохід від операційної діяльності 

в) дохід від здачі в оренду майна 

г) необоротні активи підприємства 

13. Фінансові ресурси підприємства – це: 

а) активи підприємства 

б) грошові фонди та кошти в нефондовій формі 

в) виручка від реалізації продукції 

г) кредити банків 

14. Критерій, за яким фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові: 

а) спосіб формування 

б) джерело формування 

в) час формування 

г) спосіб використання 

15. Джерело формування власних фінансових ресурсів: 

а) статутний капітал 

б) короткострокові банківські кредити 

в) інвестиції 

г) страхові відшкодування 

16. До складу власного капіталу  підприємства належать: 

а) короткострокові банківські кредити 

б) довгострокові банківські кредити 

в) внески засновників до статутного капіталу 

г) бюджетне фінансування 

17. Цінний папір, який підтверджує участь на паях у статутному фонді: 

а) облігація 

б) вексель 

в) акція 

г) ощадний сертифікат 

18. Цінний папір, що посвідчує зобов‟язання повернути власникові номінальну вартість його 

та фіксований відсоток у передбачений строк: 

а) облігація 

б) вексель 

в) акція 

г) ощадний сертифікат 

19. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать: 

а) кредиторська заборгованість 

б) довгострокові банківські кредити 

в) кошти, мобілізовані на фінансовому ринку 

г) амортизаційні відрахування 

20. Фінансова діяльність – це: 

а) діяльність органів державної влади у сфері фінансів 

б) функція держави 

в) система заходів у галузі фінансів 
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г) система використання різних форм і методів для забезпечення функціонування 

підприємств 

21. До напрямів фінансової роботи на підприємстві не належать: 

а) фінансове планування і прогнозування 

б) поточна фінансово-економічна робота 

в) аудит 

г) аналіз та контроль господарської діяльності 

22. Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти: 

а) систему завдань конкретного етапу розвитку фінансів підприємства 

б) систему пропорцій та співвідношень основних фінансових показників, які характеризують 

структуру активів та капіталу підприємства 

в) систему принципово нових форм та методів перерозподілу грошових коштів підприємства 

г) систему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та ефективних шляхів 

їх досягнення 

23. Під фінансовим механізмом підприємства треба розуміти: 

а) сукупність елементів, які регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства 

б) сукупність елементів, які регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо 

фінансових розрахунків між підприємствами 

в) сукупність елементів, які регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо 

фінансових розрахунків між підприємством і державою 

г) сукупність елементів, які регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо 

фінансових розрахунків між підприємством і персоналом 

24. Грошові кошти підприємства – це: 

а) амортизаційні відрахування і прибуток 

б) кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства 

в) фонд оплати праці 

г) резервний і страховий фонд 

25. Еквіваленти грошових коштів – це:  

а) інвестиції зі строком погашення понад один рік, а також інвестиції, які не можуть бути 

вільно реалізовані в будь-який момент 

б) короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певну 

суму коштів із незначним ризиком зміни їхньої вартості 

в) інвестиції зі строком погашення менше одного року, які можуть бути вільно реалізовані в 

будь-який момент 

г) високоліквідні цінні папери з низькою дохідністю і високою надійністю 

26. Витрачання грошових коштів підприємства здійснюється за розпорядженням: 

а) установи банку 

б) керівника підприємства 

в) вищого органу управління 

г) головного бухгалтера підприємства 

27. Кошти підприємств підлягають зберіганню в банку: 

а) обов‟язково 

б) не обов‟язково 

в) на бажання підприємства 

г) обов‟язково за винятком ліміту 

28. Ліміт залишку готівки в касі – це: 

а) граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час 

б) кошти, які має в наявності підприємство 

в) граничний розмір суми готівки, що може бути в касі в робочий час 

г) сума коштів, які необхідно здавати на поточний рахунок 

29. Готівкові розрахунки – це: 
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а) списання коштів з рахунків платника 

б) розрахунки, за яких платіж не гарантується 

в) розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником, що перебувають в одному 

регіоні 

г) платежі готівкою між підприємствами за реалізовану продукцію 

30. Відповідно до П(С)БО 4 грошові кошти – це: 

а) кошти в касі та на поточному рахунку в банку 

б) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання 

в) еквіваленти грошових коштів 

г) грошові потоки 

31. Грошові потоки за напрямом руху грошових коштів поділяються на: 

а) валовий і чистий 

б) надлишковий і дефіцитний 

в) регулярний і дискретний 

г) додатній і від‟ємний 

32. Різницю між додатнім і від‟ємним потоками коштів у періоді, що аналізується, 

характеризує: 

а) валовий грошовий потік 

б) чистий грошовий потік 

в) надлишковий грошовий потік 

г) дефіцитний грошовий потік 

33. Безготівкові розрахунки – це: 

а) розрахунки, які здійснюються готівкою 

б) розрахунки за бартером 

в) розрахунки за допомогою платіжних карток 

г) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках 

34. Момент здійснення платежу повинен максимально наближуватись до моменту 

відвантаження товарів – це один із принципів: 

а) господарського розрахунку 

б) кредитування 

в) безготівкових розрахунків 

г) факторингу 

35. Документ, який не потрібно подавати, відкриваючи рахунки у банку, – це: 

а) заява на відкриття рахунку 

б) примірник статуту підприємства 

в) свідоцтво про державну реєстрацію в органах державної влади 

г) баланс 

36. Вид банківського рахунку, який не може бути відкритий в іноземній валюті – це: 

а) поточний 

б) бюджетний 

в) кредитний 

г) депозитний 

37. Здійснюючи розрахункові операції, підприємство обирає форму розрахунків: 

а) самостійно 

б) за вказівкою керівних органів 

в) відповідно до постанов НБУ 

г) за вказівкою банку 

38. До безготівкових форм розрахунків належать: 

а) розрахунки в національній валюті 

б) розрахунки в іноземній валюті 

в) розрахунки за допомогою платіжних доручень 

г) розрахунки за товарними операціями 
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39. Трасант – це особа, яка: 

а) є власником векселя 

б) переказує свій платіж на іншу особу 

в) має вексельні повноваження 

г) є платником за векселем 

40. Трасат – це особа, яка: 

а) є власником векселя 

б) переказує свій платіж на іншу особу 

в) має вексельні повноваження 

г) є платником за векселем 

41. Ремітент – це особа, яка: 

а) переказує свій платіж на іншу особу 

б) є власником переказного векселя 

в) є платником за векселем 

г) зобов‟язана сплатити за переказним векселем 

42. Грошові надходження підприємства – це: 

а) дохід від товарообмінних операцій підприємства 

б) грошові кошти, які після первинного розподілу надходять до централізованих фондів 

в) кошти, які надходять у касу та на поточні й інші банківські рахунки підприємств 

г) податковий кредит, який виникає в результаті придбання сировини 

43. До внутрішніх джерел грошових надходжень не належать:  

а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 

б) інші операційні доходи 

в) доходи від участі в капіталі 

г) страхові відшкодування 

44. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать: 

а) чистий прибуток підприємства 

б) амортизаційні відрахування 

в) банківські кредити 

г) виручка від реалізації продукції 

45. Не визнаються доходами: 

а) надходження за договорами комісії 

б) надходження від первинного розміщення цінних паперів 

в) надходження податкових платежів у виручці від реалізації продукції 

г) усі відповіді правильні 

46. Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції, 

утворення доходів і формування фінансових ресурсів є: 

а) банківські кредити 

б) кредиторська заборгованість 

в) чистий дохід від реалізації продукції 

г) сплачені податкові зобов‟язання 

47. Відповідно до чинного законодавства прибуток підприємства характеризується як:  

а) кошти, що надійшли від продажу товарів і надання послуг 

б) дохід підприємства за вирахуванням відповідних податків, зборів 

в) загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

г) сума, на яку доходи перевищують пов‟язані з ними витрати 

48. Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку: 

а) частина реалізованого додаткового продукту 

б) частина реалізованого необхідного продукту 

в) фінансовий результат основної діяльності підприємства 

г) фінансовий результат основної та інших видів діяльності підприємства 

49. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності: 
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а) прибуток від реалізації іноземної валюти 

б) одержані дивіденди 

в) прибуток від реалізації основних фондів 

г) дохід від реалізації продукції 

50. Показники, які враховуються під час обчислення прибутку від реалізації продукції, – це: 

а) повна собівартість реалізованої продукції 

б) надходження від продажу облігацій власної емісії 

в) податок на додану вартість і акцизний податок 

г) чиста виручка від реалізації продукції та її собівартість 

51. За формою оподаткування податки класифікують на: 

а) прямі, непрямі 

б) загальнодержавні, місцеві 

в) споживання, майно, доходи 

г) розкладні, окладні 

52. За економічним змістом податки класифікують на: 

а) прямі, непрямі 

б) загальнодержавні, місцеві 

в) споживання, майно, доходи 

г) розкладні, окладні 

53. Залежно від компетенції органу, що регулює вид податку, податки класифікують на: 

а) прямі, непрямі 

б) загальнодержавні, місцеві 

в) споживання, майно, доходи 

г) розкладні, окладні 

54. До основних функцій податків належать: 

а) соціальна та контролююча 

б) фіскальна та стимулююча 

в) економічна та фіскальна 

г) контрольна та соціальна 

55. До місцевих податків і зборів згідно з Податковим кодексом України відносять: 

а) податок на прибуток 

б) акцизний податок 

в) єдиний податок 

г) екологічний податок 

56. До місцевих податків і зборів згідно з Податковим кодексом України не відносять: 

а) податок на майно 

б) єдиний податок 

в) збір за місця для паркування транспортних засобів 

г) екологічний податок 

57. До загальнодержавних податків в Україні належать: 

а) податок на майно 

б) ПДВ 

в) єдиний податок 

г) туристичний збір 

58. Тепер в Україні не стягується: 

а) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

б) єдиний податок 

в) екологічний податок 

г) акцизний податок 

59. Базою для нарахування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України є: 

а) загальна митна вартість товарів, зазначена у вантажній митній декларації 

б) митна вартість товару чи кількість товару 
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в) сума митної вартості, митних зборів, мита 

г) договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості з урахуванням мита та 

акцизного податку 

60. Не є об‟єктами обкладання ПДВ операції з: 

а) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди 

б) виплат заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій 

в) обігу іноземної валюти 

г) вивезення товарів за межі митної території країни 

61. Звільнені від обкладання ПДВ операції з: 

а) експорту товарів 

б) продажу товарів, робіт, послуг 

в) навчання аспірантів і докторантів 

г) імпорту товарів 

62. Основні функції контролінгу – це: 

а) залучення капіталу 

б) інформаційне забезпечення та планування 

в) управління кредиторською та дебіторською заборгованістю 

г) управління грошовими потоками 

63. Фактори, які впливають на розмір (суму) єдиного податку четвертої групи, – це: 

а) обсяг отриманого прибутку 

б) родючість землі і структура сільськогосподарських угідь 

в) сума податків, що їх заміняє фіксований сільськогосподарський податок 

г) вартісна оцінка сільськогосподарських угідь 

64. Об‟єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є : 

а) загальний місячний оподатковуваний дохід 

б) загальний місячний оподатковуваний дохід, зменшений на суму Єдиного внеску на 

загальнообов‟язкове державне соціальне страхування 

в) загальний місячний оподатковуваний дохід, зменшений на суму внесків, відмінних від 

Єдиного внеску на загальнообов‟язкове державне соціальне страхування 

г) податкова соціальна пільга 

65. Основні інструменти контролінгу – це: 

а) система раннього попередження та реагування 

б) інвентаризація 

в) ревізія 

г) фінансовий контроль 

66. Податок на майно, є: 

а) місцевим податком 

б) загальнодержавним податком 

в) непрямим податком 

г) податком на споживання 

67. Які складові податку на майно: 

а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата 

за землю 

б) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; 

рентна плата 

в) транспортний податок; рентна плата; єдиний податок 

г) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; 

туристичний збір 

68. Що є об‟єктом оподаткування податком на майно (транспортний податок): 

а) легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об‟єм циліндрів двигуна 

понад 3000 куб) см 
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б) легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об‟єм циліндрів двигуна 

понад 5000 куб) см 

в) легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об‟єм циліндрів двигуна 

понад 2000 куб) см 

г) легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об‟єм циліндрів двигуна 

понад 4000 куб) см 

69. Податком на майно - ставка транспортного податку: 

а) встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 22 000 гривень за кожен 

легковий автомобіль 

б) встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен 

легковий автомобіль 

в) встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 20 000 гривень за кожен 

легковий автомобіль 

г) встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 40 000 гривень за кожен 

легковий автомобіль 

70. Платоспроможність – це: 

а) можливість матеріальних цінностей легко перетворюватися на грошові кошти 

б) наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за 

кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення 

в) наявність у нього оборотних активів у таких розмірах, які теоретично достатні для 

погашення поточних зобов‟язань 

г) ознака ліквідності 

71. За джерелами формування оборотні активи поділяються на: 

а) активні та пасивні 

б) власні і прирівняні до них 

в) нормовані та ненормовані 

г) власні та залучені 

72. Відповідно до методів планування оборотні активи поділяються на: 

а) власні та прирівняні до них 

б) засоби сфери виробництва та засоби сфери обігу 

в) залучені та власні 

г) нормовані та ненормовані 

73. Оборотні активи, які слід віднести до нормованих, – це: 

а) засоби сфери виробництва та запаси готової продукції 

б) основні засоби 

в) засоби сфери обігу 

г) нематеріальні активи 

74. Оборотні кошти у виробництві представлені: 

а) незавершеним виробництвом 

б) витратами майбутніх періодів 

в) грошовими коштами у касі підприємства 

г) дебіторською заборгованістю 

75. Визначення потреби в оборотних активів здійснюється через: 

а) нормування 

б) норму 

в) тривалість виробничого циклу 

г) коефіцієнт зростання витрат 

76. Норматив оборотних активів визначають: 

а) одноденні витрати та норма запасів у днях 

б) довгострокові кредити банку 

в) позикові кошти 

г) основні засоби й необоротні активи 
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77. До нормативів оборотних активів у виробничих запасах не належать: 

а) напівфабрикати власного виробництва 

б) сировина, матеріали та покупні напівфабрикати 

в) малоцінні та швидкозношувані предмети 

г) готова продукція 

78. Оборотні активи, які можна віднести до високоліквідних активів, – це: 

а) матеріальні оборотні активи 

б) відвантажені 

в) дебіторська заборгованість 

г) грошові кошти та цінні папери 

79. Оборотні активи, які можна віднести до середньоліквідних активів, – це: 

а) товари відвантажені 

б) грошові засоби 

в) кредиторська заборгованість 

г) цінні папери 

80. Оборотні активи, які можна віднести до низьколіквідних активів, – це: 

а) незавершене виробництво 

б) грошові засоби 

в) кредиторська заборгованість 

г) цінні папери 

81. Економічні відносини, що виникають між комерційними банками та підприємствами, 

називаються: 

а) товарний кредит 

б) комерційний кредит 

в) банківський кредит 

г) обліковий кредит 

82. З наведених видів кредитів не належить до банківського кредиту:  

а) іпотечний 

б) споживчий кредит 

в) кредитна лінія; 

г) консигнація 

83. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між: 

а) підприємствами 

б) комерційними банками і підприємствами 

в) державою і комерційними банками 

г) державою і підприємствами 

84. Згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в обсязі, який не перевищує 

заздалегідь обумовлений на певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних 

переговорів – це: 

а) короткострокова позика 

б) кредитна лінія 

в) ліміт кредитування 

г) контокорент 

85. Основний документ, що регулює кредитні відносини між підприємством та банком, – це: 

а) кредитна заява 

б) кредитні умови 

в) кредитний договір 

г) кредитні зобов‟язання 

86. Бланковий кредит – це кредит, виданий: 

а) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки 

б) надійним позичальникам 

в) тільки в національній валюті України 
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г) тільки під зобов‟язання повернути кредит 

87. У товарній формі може надаватися: 

а) кредит під облік векселів 

б) іпотечний кредит 

в) комерційний кредит 

г) банківський кредит 

88. Іпотечний кредит – це кредит, виданий під заставу: 

а) нерухомості 

б) цінних паперів 

в) виробничих запасів 

г) транспортних засобів 

89. Овердрафт – це: 

а) кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги 

б) кредит, який надається в товарній формі 

в) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на 

його рахунку 

г) кредит, що надається в іноземній валюті 

90. Позика, що передбачає отримання плати за кредит у момент його надання, називається: 

а) аваль 

б) амортизаційною 

в) дисконтною 

г) звичайною 

91. Ломбардний кредит надається: 

а) під заставу 

б) під заставу з переданням майна заставоутримувачеві 

в) із застосуванням вищої за звичайну відсоткової ставки 

г) із застосуванням нижчої за звичайну відсоткової ставки 

92. Кредит, що надається об‟єднанням банків одному позичальникові, називається: 

а) синдикований 

б) комерційний 

в) консорціумний 

г) контокорентний 

93. Контокорент – це: 

а) поєднання позичкового й поточного рахунка 

б) ліміт із рахунком 

в) кредит під облік векселів 

г) кредитна угода, яку можна скасувати в будь-який час 

94. Факторинг передбачає: 

а) право регресних вимог до фактора 

б) вищу плату порівняно з кредитом 

в) порівняно нетривалий термін 

г) розрахунки виключно векселями 

95. У процесі експлуатації всі основні засоби підпадають під силу дії зносу: 

а) фізичного та морального 

б) функціонального 

в) ергономічного 

г) технологічного 

96. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються: 

а) тільки моральному зносу 

б) тільки фізичному зносу 

в) зносу під дією сил природи, а також моральному старінню 

г) не піддаються зносу взагалі 
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97. Відтворення основних засобів – це: 

а) процес безперервного поновлення основних засобів виробничого спрямування 

б) заміна окремих зношених частин основних засобів 

в) придбання нових основних засобів 

г) заміна зношеного устаткування на нове 

98. Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

а) дослідження результатів господарської діяльності підприємства 

б) аналіз бухгалтерської звітності 

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та 

ефективності використання майна підприємства 

г) планування фінансової діяльності підприємства 

99. Предметом фінансового аналізу підприємства є: 

а) майно та капітал підприємства 

б) фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання 

в) фінанси підприємства 

г) прибуток та цінні папери підприємства 

100. До фінансової звітності не належить: 

а) звіт про рух грошових коштів 

б) баланс 

в) платіжний календар 

г) звіт про фінансові результати 
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