
ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ» 

 

Тест 1. Грошові відносини, які виникають у процесі кругообігу грошових 

фондів підприємств – це 

а) централізовані фінанси; 

б) грошові фонди; 

в) децентралізовані фінанси; 

г) державні грошові потоки. 

Тест 2. Сукупність форм і методів і важелів фінансового впливу на 

соціально-економічний розвиток – це 

а) фінансове регулювання; 

б) фінансовий механізм; 

в) державний механізм; 

г) фінансове планування. 

 

Тест 3. Завдання фінансової політики реалізуються через-- 

а) податковий кодекс; 

б) державне управління; 

в) фінансовий механізм; 

г) не реалізуються. 

Тест 4. Сутність фінансів проявляється через такі функції: 

а) контролююча, регулююча; 

б) розподільна, контрольна; 

в) регулююча, державотворча; 

г) аллокаційна, контрольна. 

 

Тест 5. Термін financia виник у XII—ХІП ст. у торгових містах Італії, що 

в перекладі з лат. означав-- 

а) фініш, кінець грошового платежу; 

б) податковий ценз; 

в) розпис доходів і видатків  

г) нульовий баланс 

Тест 6. Матеріальними носіями фінансових відносин виступають: 

а) видатки державного бюджету; 

б) гроші; 

в) фінансові ресурси; 

г) всі варіанти правильні 

 Тест 7. Найпростіша «фінансова клітинка» державних фінансів— це: 



а) акція; 

б) державний бюджет;. 

в) податок ; 

г) державні видатки;;. 

 

Тест 8. Система грошових відносин стосовно формування та 

використання грошових фондів це-- 

а) фінансовий механізм; 

б) фінанси; 

в) фінансова система;  

г) кредит.  

Тест 9. Характерні ознаки фінансів: 

а) це завжди грошові відносини; 

б) грошові відносини, поява яких спричинена наявністю держави як 

органу управління; 

в) це відносини перерозподілу вже розподіленого сукупного продукту. 

г) всі відповіді правильні 

 

Тест 10. Економічні грошові відносини, пов'язані з формуванням і 

використанням фондів грошових коштів держави – це 

а) децентралізовані фінанси; 

б) фінанси; 

в) централізовані фінанси; 

г) державні грошові потоки. 

 

Тест 11. Термін «фінанси» виник у 

а) Франції; 

б) Італії; 

в) Англії; 

г) Америці. 

Тест 12. Коли виник термін «фінанси»? 

а) 10ст.; 

б) 12ст.; 

в) 15ст.; 

г) 18ст. 

Тест 13. Хто відстоював ідею «дефіцитного фінансування» як способу 

досягнення ефективного попиту та доводили необхідність великих 

державних витрат, незважаючи на зростання державного богу: 

а) монетаристи; 



б) класична школа; 

в) неокласична школа; 

г) неокейнсіанці. 

Тест14. За тривалістю періоду і характером завдань виділяють такі типи 

фінансової політики: 

а) фінансова стратегія; 

б) фінансова тактика; 

в) фінансова діяльність; 

г) відповіді а і б правильні. 

Тест 15. Узагальнена за певними ознаками сукупність фінансових  

відносин це: 

а) фінансова система; 

б) фінансова політика; 

в) сфера фінансової системи; 

г) ланка фінансової системи. 

Тест 16. Скільки є сфер фінансової системи?  

а) 3сфери; 

б) 4 сфери; 

в) 5 сфер; 

г) 6 сфер. 

Тест 17. Методи фінансового контролю: 

а) державний, незалежний, суспільний контроль; 

б) ревізія, перевірка, обстеження,спостереження, аналіз; 

в) внутрішній, зовнішній контроль; 

г) аналіз, незалежний, внутрішній, зовнішній контроль. 

 

Тест 18. .Виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати 

майбутніх періодів відносяться до… 

а) матеріальних активів; 

б) оборотних виробничих фондів; 

в) фондів обігу. 

г) всі відповіді вірні 
 

Тест 19. Кошти амортизаційного фонду призначені для: 

а) ліквідації непередбачуваних подій; 

б) поповнення власних обігових коштів; 

в) повного заміщення основних фондів; 

г) повного та часткового заміщення основних фондів 

 

.Тест 21. Рентабельність — це: 

а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат; 



б абсолютний показник ефективності роботи підприємства; 

в) відносний показник ефективності роботи підприємства; 

г) вірна відповідь відсутня. 
 

Тест 22.Доходи і видатки держави відокремлюються від доходів монарха за 

часів: 

а) постіндустріального суспільства (середина 20 - 21 століття). 

б) феодальної держави (6 – 12 століття); 

в) капіталістичного суспільства (16 – 18 століття); 

г) індустріального суспільства (кінець 18 – середина 20 століття); 

 

Тест 23. При монетизації бюджетного дефіциту держава отримує— 

а) додаткові  податкові надходження; 

б) секвестр бюджету; 

в) сеньйораж; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Тест 24.Хто здійснює в Україні випуск облігацій внутрішньої державної 

позики? 

а) Державне Казначейство України; 

б) Національний банк України; 

в) Міністерство фінансівУкраїни; 

г) Кабінет Міністрів України. 

 

Тест 25.Індикатором боргової безпеки є: 

а) платіжний баланс; 

б) рівень інфляції; 

в) обсяг внутрішнього та зовнішннього боргу держави; 

г) рівень бюджетного дефіциту. 

 

Тест 26. На ринку цінних паперів основними прямими учасниками  

фінансових операцій є : 

а) емітенти , інвестори ; 

б) кредитори , позичальники ; 

в) продавці валюти , покупці валюти ; 

г) всі варіанти правильні . 

 

Тест 27.Видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної 

діяльності — це: 

а) видатки на розширене відтворення 

б) дотації; 

в) видатки розвитку; 



г) поточні видатки; 

 

 

 

Тест 28. Податки – це: 

а) грошові кошти, які надходять в дохід бюджету; 

б) обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету; 

в) надходження в бюджет належних сум; 

г) вірної відповіді немає.  

 

 Тест 30. Законодавчо встановлена величина податку на одиницю виміру бази 

оподаткування це-- 

а) джерело податку; 

б) податкова квота; 

в) одиниця оподаткування; 

г) ставка податку. 

 

 Тест 31. В якому році було прийнято Податковий кодекс України? 

а) 2004 р;  

б) 2010 р; 

в) 2007 р;. 

г) 2012 р. 

 

Тест 32. Податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, екологічний 

податок, податок на прибуток підприємств – це : 

а) загальнодержавні податки; 

б) місцеві податки; 

в) прямі податки і збори; 

г) місцеві збори. 

 

Тест 33. До джерел сплати податків відносять? 

а) пенсію; 

б) стипендію; 

в) заробітну плату; 

г) соціальну допомогу. 

 

Тест 34. За формою оподаткування розрізнять такі податки: 

а) податки на доходи, податки на споживання 

б) загальнодержавні, місцеві 

в) розкладні, окладні 

http://asyan.org/potra/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%86+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.+%D0%94%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.+%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83a/main.html


г) прямі, непрямі 

 

 Тест 35. В першу чергу платник податків зобов’язаний : 

а) сплачувати податки та збори в строки та у розмірах встановлених 

законодавством; 

б) вести облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується 

обчислення і сплати податків і зборів; 

в) стати на облік у фіскальних органах; 

г) подати до контролюючих органів декларації, звітність та інші 

документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів. 

 

 Тест 36.До основних функцій податків відносять: 

а) аллокаційна, економічна 

б) трансфертна, соціальна; 

в) фіскальна, розподільчо-регулююча 

г) стимулююча і стримуюча 

 

 Тест 37.Характерними властивостями суспільних благ є-- 

а) неподільність; 

б) неможливість виключення окремого споживача;; 

в) надання послуги додатковому споживачу не збільшує витрат;; 

г) всі відповіді вірні 

 

 Тест 37 З 01.01.2016 року Єдиний соціальний внесок сплачується за 

ставкою: 

а) 24 % валових витрат 

б) 33,2 % Фонду оплати праці; 

в) 20% від прибутку ; 

г) 22% Фонду оплати праці 

 

Тест 38 Профіцит бюджету — це: 

а) перевищення доходів держави над її видатками; 

б) збільшення видатків держави; 

в) перевищення видатків держави над її доходами; 

г) зменшення видатків держави. 

 

Тест 39 Головною функцією страхового ринку є : 



а) забезпечення зустрічі страхувальника та страховика; 

б) організація страхового захисту за допомогою продажу страхових 

полісів; 

в) акумуляція та розподіл страхового фонду; 

г) фіскальна,контрольна. 

Тест 40 Внутрішній державний кредит виступає у таких формах: 

а) урядові угоди; 

 б) державні позики; казначейські зобов’язання;  

в) диревативи, векселі; 

 г) облігації, фідуціарні позики. 

 

Тест 41 Суб'єктами страхового ринку є : 

а) промислові та торговельні підприємства; 

б) страховики, страхувальники та страхові посередники; 

в) банки та кредитні спілки; 

г) державний бюджет і позабюджетні фонди. 

 

Тест 42 Джерелами погашення державних позик можуть бути…..  

а) доходи від інвестування  позичених коштів; 

б) емісія грошей; 

в) додаткові наджодження від податків; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Тест 43 Сутність державного кредиту проявляється через: 

а) форми кредиту; 

б) види кредиту; 

в) функції кредиту; 

г) інструменти реалізації . 

 

 Тест 44 Який кредит використовується для покриття дефіциту 

державного бюджету: 

а) банківський;  

б) державний;  

 в) комерційний; 

 г) міжнародний. 

 Тест 45 У складі фінансових стимулів розвитку виробництва можна 

виділити 

а) бюджетні стимули; 

б) ефективне інвестування фінансових ресурсів; 



в) фінансові пільги і санкції; 

г) всі відповіді вірні 

 

Тест 46 Об’єктом системи місцевих фінансів є: 

 а) територіальні громади села, селища чи міста; 

б) фінансові ресурси; 

в) юридичні та фізичні особи території; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Тест 47 За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяється на  

а) ринок грошей , ринок капіталів; 

б) організований ринок , неорганізований ринок; 

в) кредитний ринок, ринок цінних паперів, валютний ринок, ринок 

золота, ринок фінансових послуг; 

г) ринок банківських кредитів і депозитів. 

 

Тест 48 Залежно від місця розміщення державних позик їх поділяють на: 

а) державні і місцеві позики; 

б) внутрішні і зовнішні; 

в) ринкові і неринкові позики; 

г) вірні відповіді а, б 

 

Тест 49 Бюджетно-податкова політика виконує функцію вирівнювання 

доходів, коли: 

а) держава здійснює трансфертні виплати окремим категоріям 

населення; 

б) виступає інструментом управління економікою; 

в) забезпечує необхідні фінансові ресурси для урядової діяльності; 

г) виступає інструментом перерозподілу ВВП. 

 

Тест 50 Видами бюджетного дефіциту є: 

а) податковий;тимчасовий 

б) фіскальний;постійний 

в) свідомий і вимушений; 

г) екстенсивний.квазіфіскальний; 

 

Тест 51 Зовнішній державний кредит — це кредит, наданий: 



а) банком банку; 

б) підприємством підприємству; 

в) урядом однієї держави урядові іншої держави; 

г) усі відповіді правильні 

 Тест 52 Бюджетний устрій - це: 

а) консолідований бюджет;  

б) об`єднання усіх ланок бюджету; 

в) принципи бюджетного процесу; 

г) організація і принципи побудови бюджетної системи. 

 

Тест 53. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі 

в Україні? 

а) 20% і 22%; 

б) 15% і 30%; 

в) 20% і 0%, 7%; 

г) 20%. 

Тест 54.Який розмір ставки військового збору в Україні?  

а) 1%; 

б) 1,5%; 

в) 2%; 

г) 5%. 

.Тест 55 Остаточне рішення щодо прийняття Державного бюджету 

України приймається:  

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Міністерством фінансів України; 

в) Адміністрацією Президента України; 

г) Верховною Радою України. 

 

Тест 56 Сучасний страховий ринок за територіальною ознакою 

поділяється на : 

а) місцевий, національний; 

б) внутрішній, зовнішній; 

в) місцевий, національний, світовий; 

г) місцевий,  світовий. 

 

57.Чим характеризується неокласична стадія становлення і розвитку 

фінансової науки? 

а) домінування у сфері фінансів приватного сектора; 

б) домінування великих компаній і ринків капіталу; 



в) характеризується домінуванням у сфері фінансів держави; 

г) відповіді а і б правильні. 

Тест 58: Пропорційне скорочення бюджетних видатків щомісячно за 

статтями бюджету крім захищених називається: 

а) сеньйораж;  

б) профіцит бюджету; 

в) секвестр бюджету; 

г) бюджетний устрій. 

Тест 59 Організаційна структура фінансової системи це: 

а) сукупність грошових фондів, як знаходяться у розпорядженніі   

суб’єктів господарювання і держави; 

б) сукупність фінансових установ; 

в) апарат  управління фінансовою діяльністю підприємства; 

г) сукупність фінансових органів та інститутів, які управління 

грошовими потоками. 

Тест 60 Відкритий бюджетний дефіцит — це дефіцит, який: 

а) офіційно визнаний у законі про Державний бюджет на поточний рік; 

б) виникає в результаті завищення обсягів планових доходів; 

в) є результатом циклічної економічної кризи; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

Тест 61 Об`єктом для обчислення єдиного соціального внеску 

роботодавців до соціальних позабюджетних фондів є: 

а) сума оподатковуваного доходу;  

б) виручка від реалізації продукції; 

в) сукупний оподатковуваний дохід; 

г) фактичні витрати на оплату праці. 

 

Тест 62 Ринок,на якому здійснюються операції купівлі продажу 

ринкових фінансових інструментів і фінансових послуг це: 

а) кредитний ринок; 

б) ринок капіталів;  

в) фінансовий ринок; 

 г) валютний ринок. 

Тест 63 За допомогою міжнародних фінансів здійснюється: 

а) накопичення міжнародних грошей; 

б) міждержавний перерозподіл фінансових ресурсів; 

в) контроль грошей в світі; 

г) інвестування. 



 

Тест 63 Прихований бюджетний дефіцит – це дефіцит, який: 

а) є результатом дискреційної фіскальної політики; 

б) офіційно невизнаний в законі про Державний бюджет; 

в) є результатом економ кризи; 

г) варіанти відповіді а), б), і в) неправильні 

 

Тест 64 Проект бюджету держави є результатом: 

а) бюджетного програмування; 

б) бюджетного моделювання; 

в) бюджетного прогнозування; 

г) бюджетного планування. 

 

Тест 65 Фінансова наука входить до складу: 

а) гуманітарних наук; 

б) політичних наук; 

в) суспільно-економічних наук; 

г) гуманітарно-технічних наук. 

 

Тест 66 Які функції виконує страхування : 

а) фіскальну, економічну,контрольну ; 

б) ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну; 

в) відтворювальну та стимулюючу; 

г) формування і використання фінансових ресурсів; 

 

Тест 67.Що є причиною бюджетного дефіциту в Україні: 

а) збільшення військових витрат; 

б) неоптимальна чисельність робітників державного апарату; 

в) падіння виробництва; 

г) варіанти відповіді а, б, в, правильні. 

 

Тест 68 Принципами державного кредитування є: 

а) платність, строковість, зворотність, забезпеченість та цільовий 

характер; 

б) платність, зворотність і строковість; 

в) платність, зворотність, строковість і забезпеченість; 

г) безстроковість, платність, зворотність. 

 



Тест 68.За забезпеченістю боргових зобов'язань державні позики 

поділяються на: 

а) заставні та беззаставні; 

б) ринкові та неринкові; 

в) процентні, дисконтні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Тест 69.У яких випадка ощадна справа належить до державного 

кредиту? 

а) при виплаті пенсій населенню; 

б) при реалізації лотерей; 

в) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком; 

г) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до 

бюджету і на придбання державних цінних паперів. 

 

.Тест 70 Причиною виникнення місцевих фінансів є:  

а) наявність місцевих бюджетів; 

б) бажання місцевих органів самоврядування мати самостійну доходну 

базу; 

в) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і 

завдань, які покладаються на їхні органи влади; 

г) поява різних ідеологічних  та  політико-економічних  систем  

державного розвитку. 

 

Тест 71.До місцевих бюджетів в Україні належать: 

а) обласні та районні бюджети; 

б) бюджети місцевого самоврядування; 

в) державний та зведений бюджет; 

г) відповіді а, б правильні. 

 

Тест 72.  До складу місцевих фінансових інститутів не належить: 

а)  комунальний кредит; 

б) пенсійний фонд; 

в)  місцеві бюджети; 

г)  підприємствакомунальноївласності. 

 

Тест 73.Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне 

зростання через: 

а) проведення благодійних акцій; 



б) установлення ставок митногозбору на імпортованітовари; 

в) капітальні видатки; 

г) діяльність на ринках позичковогокапіталу, нерухомості, землі 

 

Тест 74 Надання одним підприємством іншому права на виробництво і 

продаж товарів під його товарним знаком або за його технологією – це: 

а) оперативний лізинг; 

б) фінансовий лізинг; 

в) франчайзинг; 

г) роялті. 

 

Тест 75. Доходи домогосподарств можуть мати форму : 

а) грошову; 

б) натуральну; 

в) грошову та натуральну; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Тест 76 Організовані заощадження домогосподарств – це: 

а) потенційні ресурси домогосподарства, отримані в конкретному 

періоді, незалежно від джерел їх надходження; 

б)  заощадження, що зберігаються безпосередньо у населення готівкою 

у національній та іноземній валютах; 

в) заощадження населення, мобілізацію та розміщення яких здійснює 

банківська система, або небанківські фінансово-кредитні установи; 

г) заощадження домогосподарств, що виникають внаслідок 

перевищення платоспроможності над рівнем потреб. 

 

 

Тест 77 Активи підприємства, які регулярно відновлюються з метою 

його поточної діяльності--це  

а) виробничі фонди;  

б) власний капітал; 

 в) оборотний капітал;  

г) статутний капітал;. 

Тест 78. Розрахунки тарифів за будь-яким  видом страхування 

називаються----  

а) апостеріорними;  

б) адитивними;  

в) синергетичними;; 



 г) актуарними. 

 

Тест 79. Фінансові стимули включають: 

а) курсові різниці; 

б) .виплату страхового відшкодування;  

в) банківські кредити;  

г) заохочувальні фонди, які створюються з прибутку. 

Тест 80 . Принцип комерційного розрахунку передбачає: 

 а) відшкодування витрат за рахунок кредитних ресурсів 

б)отримання максимального прибутку при мінімальних затратах 

в) бюджетне фінансування: 

г) вірна відповідь а , і б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


