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Тема :: Гроші і кредит
1. ВКАЖІТЬ, У ЯКІЙ ФУНКЦІЇ ГРОШІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ
◦ міри вартості
◦ засобу накопичення
◦ засобу обігу
◦ світових грошей
2. ВКАЖІТЬ, ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТОСУЮТЬСЯ ГРОШЕЙ ЯК ОСОБЛИВОГО ТОВАРУ
◦ опосередковують рух товарів між виробниками і споживачами
◦ виконують роль виразника вартості виразу суспільних відносин між людьми
◦ переносять та виражають вартість товару у просторі і часі
◦ усі відповіді правильні
3. ЗАЗНАЧТЕ, ЯКЕ З ВИЗНАЧЕНЬ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПОВНОЦІННИХ ГРОШЕЙ
◦ виготовлені з золота
◦ виготовлені із золота, срібла та міді
◦ мають вартість, що відповідає вартості товару, з якого вони виготовлені
◦ виготовлені з особливого паперу і гарантуються державою як засіб платежу
4. ВКАЖІТЬ, ЯКЕ ТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ
◦ ліквідність грошей в агрегаті М3 найвища
◦ ліквідність грошей в агрегаті М1 найнижча
◦ ліквідність грошей в агрегаті М3 вища, ніж в агрегаті М2
◦ ліквідність грошей в агрегаті М3 нижча, ніж в агрегаті М2
5. ЗАЗНАЧТЕ, ЩО З ПЕРЕРАХОВАНОГО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ГРОШОВА БАЗА
◦ запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою
◦ запаси всієї готівки, яка перебуває в касах банків
◦ суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку
◦ усі перераховані елементи
6. ВКАЖІТЬ, ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА
◦ інституційні та біржові
◦ депозитні та позичкові
◦ боргові та пайові
◦ позичкові та кредитні
7. ЗАЗНАЧТЕ, НУЛІФІКАЦІЯ ОЗНАЧАЄ
◦ офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу (або тільки курсу) національних грошей
◦ оголошення державою знецінених паперових грошових знаків недійсними
◦ офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу національної валюти країни
◦ укрупнення грошової одиниці без зміни її найменування з метою надання більшої цінності грошам
8. ДО МЕТОДІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТ НЕ НАЛЕЖИТЬ
◦ нуліфікація
◦ ревальвація
◦ деномінація
◦ котирування
9. ВКАЖІТЬ, ЯКА ІЗ ПЕРЕРАХОВАНИХ Є КОНЦЕПЦІЄЮ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ
◦ революційна
◦ еволюційна
◦ раціонально-соціальна
◦ публіцистична
10. ВКАЖІТЬ НАЗВУ ГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ ЕМІСІЙНИМИ БАНКАМИ
◦ ОВДП
◦ банківські білети
◦ векселі
◦ чеки
11. ЗАЗНАЧТЕ ОСНОВНІ ФОРМИ НЕПОВНОЦІННИХ ГРОШЕЙ
◦ білонна (розмінна) монета
◦ паперові гроші (казначейські зобов’язання)
◦ банкноти (банківські зобов’язання)
◦ усі відповіді правильні
12. ВКАЖІТЬ, ГРОШОВА МАСА – ЦЕ
◦ сукупність всіх грошових агрегатів
◦ сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в
певний момент часу
◦ сукупність готівкових грошей, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний
момент часу
◦ сукупність резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у НБУ
13. ГРОШОВА МАСА ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ЗА КРИТЕРІЄМ
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◦ форми грошових засобів
◦ ліквідності
◦ економічного призначення
◦ форми активів
ЗАЗНАЧТЕ, СУМА ГРОШОВИХ АГРЕГАТІВ ВИРАЖАЄ
◦ грошову масу
◦ грошову базу
◦ рівняння Фішера
◦ вираз не має змісту
ВКАЖІТЬ, ЗА ІНСТИТУЦІЙНИМ КРИТЕРІЄМ ГРОШОВИЙ РИНОК ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА
◦ фінансовий сектор та фіскально-бюджетний сектор
◦ сектор прямого та опосередкованого фінансування
◦ сектор капітального фінансування та сектор запозичень
◦ сектор зустрічного руху грошей і зобов’язань
ВКАЖІТЬ, ЦІНА ТОВАРУ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ ВИСТУПАЄ
◦ у формі еквівалентних за вартістю фінансових інструментів
◦ у формі зустрічного руху фінансових інструментів
◦ у формі відсоткового доходу
◦ у формі повернутих коштів після користування
ВКАЖІТЬ, ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ГРОШОВІ СИСТЕМИ РОЗРІЗНЯЮТЬ
◦ регульовані та нерегульовані
◦ ринкового типу та неринкового типу
◦ відкриті та закриті
◦ повноцінні та неповноцінні
ВКАЖІТЬ, АБСОЛЮТНЕ ЗРОСТАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ В ОБОРОТІ ОЗНАЧАЄ
◦ зростає грошова маса разом з ростом обсягів виробництва
◦ зростає грошова маса при сталому обсязі товарів
◦ обсяги виробництва постійно скорочуються при сталій грошовій масі
◦ зростає обсяг грошової маси при скороченні експортних операцій 18
ЗАЗНАЧТЕ ВИСНОВОК, ЯКИЙ МОЖНА ЗРОБИТИ ВИХОДЯЧИ З РІВНЯННЯ ФІШЕРА
◦ зростання цін може бути наслідком зростанням маси грошей
◦ зростання цін може бути наслідком прискоренням обігу
◦ зростання цін може бути наслідком збільшенням обсягу виробництва
◦ зростання цін може бути наслідком скороченням обсягу виробництва
◦ зростання цін може бути наслідком скороченням маси грошей
ПОМІРНА АБО ВІДКРИТА ІНФЛЯЦІЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ЗНЕЦІНЕННІ ГРОШЕЙ
◦ до 5 %
◦ 5-20 %
◦ 20-50 %
◦ понад 50 %
ВКАЖІТЬ, ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСУ НАЗИВАЄТЬСЯ
◦ дисконтуванням валюти
◦ котируванням валюти
◦ страхуванням валюти
◦ нівелюванням валюти
ЗДАТНІСТЬ ВАЛЮТИ ВІЛЬНО ОБМІНЮВАТИСЯ НА ІНШІ ВАЛЮТИ ОЗНАЧАЄ
◦ валютний курс
◦ конвертованість
◦ паритет
◦ валютний лізинг
ВКАЖІТЬ, У ЯКИХ ФОРМАХ МОЖЕ ВИСТУПАТИ КРЕДИТ
◦ тільки у грошовій
◦ у грошовій і товарній
◦ у безоплатній формі
◦ у платній формі
ЗАЗНАЧТЕ, ПРИНЦИП СТРОКОВОСТІ ПЕРЕДАННЯ КОШТІВ КРЕДИТОРОМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ ОЗНАЧАЄ
◦ позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості
◦ позичальник повертає кредитору у визначений термін тільки основну суму боргу
◦ позичальник повертає кредитору у визначений термін тільки відсотки
◦ вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк
ЗАЗНАЧТЕ, ДЖЕРЕЛОМ СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КРЕДИТ Є
◦ прибуток кредитора
◦ позичковий капітал
◦ прибуток позичальника
◦ дотації державного бюджету
ЗАЗНАЧТЕ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ НАБУВАЮТЬ РОЗВИТКУ МІЖ
◦ господарюючими суб’єктами
◦ банками та населенням
◦ господарюючими суб’єктами, з одного боку та населенням з іншого
◦ усі відповіді правильні
ЗАЗНАЧТЕ, НА ЯКІЙ СТАДІЇ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ РУХ ПОЗИЧЕНОЇ ВАРТОСТІ
◦ формування вільної вартості як джерела кредиту
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◦ розміщення вільної вартості в позичку
◦ повернення позичальником позики та сплата проценту
◦ використання позичальником коштів, одержаних у позичку
БАНКИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВУЗЬКИМ КОЛОМ ОПЕРАЦІЙ ЧИ ФУНКЦІОНУЮТЬ У ВУЗЬКОМУ СЕКТОРІ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ, ОБСЛУГОВУЮЧИ ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ, НАЗИВАЮТЬСЯ
◦ універсальними
◦ спеціалізованими
◦ емісійними
◦ функціональними
КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ - ЦЕ
◦ сукупність кредитів, наданих банком з метою отримання прибутку
◦ сукупність залучених депозитів з метою формування кредитних ресурсів
◦ сукупність всіх кредитних ресурсів
◦ сума вільних резервів, що регламентується НБУ
ВКАЖІТЬ, ДО ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ НАЛЕЖАТЬ
◦ промислові підприємства
◦ комерційні банки
◦ страхові компанії
◦ фінансові органи
◦ податкова адміністрація
ВКАЖІТЬ, ІСНУЮТЬ ТАКІ ВИДИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
◦ фіксований валютний курс
◦ плаваючий валютний курс
◦ фіксовано-плаваючий курс
◦ комплексний валютний курс
◦ індикативний валютний курс
ЗАЗНАЧТЕ, ДО СКЛАДУ ПАРАБАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ВХОДЯТЬ
◦ кредитні спілки
◦ комерційні банки
◦ пенсійні фонди
◦ центральний банк
◦ державне казначейство
ВКАЖІТЬ, ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НАЛЕЖАТЬ
◦ комерційні банки
◦ центральний банк
◦ ломбарди
◦ кредитні спілки
◦ державне казначейство
ВКАЖІТЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК КРАЇНИ – ЦЕ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА, ЩО
◦ здійснює регулювання та нагляд за діяльністю банківської системи
◦ здійснює емісійно-касове обслуговування банківської системи
◦ акумулює надходження до державного бюджету
◦ несе відповідальність за проведення соціально-економічної політики
◦ несе відповідальність за проведення ревізій державних підприємств
ВКАЖІТЬ, ЯКІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ НЕ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
◦ розрахунково-платіжні операції
◦ емісія готівкових грошей
◦ кредитні операції
◦ наглядові дії за діяльністю кредитних спілок
◦ валютні операції
ВКАЖІТЬ, КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ В УКРАЇНІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
◦ здійснювати комерційну діяльність
◦ здійснювати виробничу діяльність
◦ надавати кредити в іноземній валюті
◦ здійснювати діяльність з усіх видів страхування
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, ЯКІ З ПЕРЕРАХОВАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИТАМАННІ КРЕДИТУ
◦ кредит сприяє бюджетному вирівнюванню
◦ кредит сприяє переливанню капіталів з одних галузей економіки в інші
◦ кредит сприяє вирівнюванню норми прибутку в різних галузях
◦ кредит сприяє забезпеченню прозорості сплати податків
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, ЯКЩО ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА, ТО ВІН
◦ продає облігації державної позики комерційним банкам
◦ збільшує ліміти кредитування комерційних банків
◦ знижує облікову ставку
◦ підвищує норму обов’язкового резервування
◦ проводить усі зазначені заходи в комплексі
ВКАЖІТЬ, У ЯКИХ ФОРМАХ ВИСТУПАЛИ ГРОШІ
◦ неповноцінні гроші
◦ перехідні гроші
◦ металеві гроші
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◦ повноцінні гроші
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, У ЯКИХ ГРОШОВИХ АГРЕГАТАХ Є ЕЛЕМЕНТИ З ЛІКВІДНІСТЮ АГРЕГАТУ М1
◦ у агрегаті М0
◦ у агрегаті М2 і М0
◦ у агрегаті М2
◦ у агрегаті М3
◦ правильної відповіді немає
ВКАЖІТЬ, ВІД ЯКИХ З ПЕРЕРАХОВАНИХ ФАКТОРІВ ЗАЛЕЖИТЬ ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
◦ від рівня цін на товари і послуги
◦ від грошової маси, що перебуває в обігу в даний період
◦ від кількості грошових агрегатів
◦ від кількості готівки у касах комерційних банків
◦ усі перелічені фактори
ЗАЗНАЧТЕ, ДО ЗОВНІШНІХ ПРОЯВІВ ІНФЛЯЦІЇ ВАРТО ВІДНЕСТИ
◦ зростання цін на товари
◦ бюджетний дефіцит
◦ зростання відсоткової ставки
◦ стрімкому зростанні валютного курсу національних грошей
◦ поглибленні товарного дефіциту
ВКАЖІТЬ, У ВАЛЮТНІЙ ПРАКТИЦІ БАНКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ КУРСИ ВАЛЮТ
◦ курс продавця, за яким банки купують валюту
◦ відсотковий курс, за яким банки надають кредити у валюті
◦ обліковий курс, за яким банки зберігають валюту
◦ курс покупця, за яким банки продають валюту
◦ ломбардний курс, за яким банки беруть валюту у заставу
ЗАЗНАЧТЕ, ЯКІ З ПЕРЕРАХОВАНИХ Є КОНЦЕПЦІЯМИ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ
◦ революційна
◦ еволюційна
◦ раціональна
◦ раціоналістична
◦ діалектична
ВКАЖІТЬ, ДО ЕЛЕМЕНТІВ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ НАЛЕЖАТЬ
◦ назва грошової одиниці
◦ види податків
◦ облікові записи в НБУ і КБ
◦ облікова ставка Центрального банку
◦ валютний курс
ВКАЖІТЬ, ДО СУБ’ЄКТІВ КРЕДИТУ НАЛЕЖАТЬ
◦ кредитори
◦ позичальники
◦ позикова вартість
◦ банки і кредитні спілки
◦ держава
ВКАЖІТЬ, ДО ОБ’ЄКТІВ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ НАЛЕЖАТЬ
◦ готівкові кошти
◦ реалізовані товари
◦ надані послуги
◦ інші види позичок
◦ безготівкові кошти
ВКАЖІТЬ, ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ГРОШОВОМУ РИНКУ – ЦЕ
◦ банківські операції з надання кредитів
◦ банківські операції з фінансування інвестицій
◦ акумуляція вільних грошей на грошовому ринку
◦ розміщення акумульованих вільних коштів серед позичальників
◦ операції зі створення депозитів
ВКАЖІТЬ, НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ
◦ недержавні пенсійні фонди
◦ страхові компанії по страхуванню життя
◦ ломбарди
◦ кредитні спілки
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, У ЯКИХ ФОРМАХ МОЖЕ ВИСТУПАТИ КРЕДИТ
◦ тільки у грошовій
◦ у грошовій
◦ у товарній
◦ у безоплатній формі
◦ у платній формі
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Тема :: Фінанси підприємства
51. ВКАЖІТЬ, ДО ОСНОВНИХ ОЗНАК ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОСЯТЬ
◦ наявність економічних відносин
◦ цільове використання фінансових ресурсів
◦ негрошова форма їх виявлення
◦ матеріальну форму
◦ усі відповіді правильні
52. ЗАЗНАЧТЕ, ІНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ СТВОРЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
◦ відрахувань із чистого прибутку
◦ відрахувань із валового прибутку
◦ безповоротної фінансової допомоги
◦ коштів замовників
◦ індексації основних засобів
53. ТЕЗАВРАЦІЯ ПРИБУТКУ – ЦЕ
◦ розподіл чистого прибутку між власниками підприємства
◦ спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства
◦ реінвестування прибутку
◦ спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства
◦ немає правильної відповіді
54. ВКАЖІТЬ, ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) СЛІД ВІДНЕСТИ ДО
◦ доходу від операційної діяльності
◦ доходу від інвестиційної діяльності
◦ доходу від фінансової діяльності
◦ доходу від надзвичайних подій
55. ВКАЖІТЬ, ДО СКЛАДУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕ НАЛЕЖАТЬ
◦ поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
◦ кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
◦ пайовий капітал
◦ статутний капітал
◦ немає правильної відповіді
56. ВКАЖІТЬ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА ТАКІ ОСНОВНІ ЦІЛІ
◦ покриття збитків суб’єкта
◦ викуп власних корпоративних прав господарювання
◦ виплату заробітної плати персоналу
◦ сплату податків на прибуток
◦ виплату дивідендів за привілейованими акціями
57. ВКАЖІТЬ, ПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕДБАЧАЄ
◦ створення одного або декількох підприємств без припинення їхньої діяльності
◦ ліквідацію підприємства (об’єднання) з одночасним створенням на його базі більш нових самостійних
підприємств
◦ об’єднання двох підприємств, у результаті якого створюється нове підприємство – їхній правонаступник
◦ припинення діяльності одного або декількох підприємств як юридичної особи з передачею всіх майнових
прав і обов’язків іншому підприємству
58. ЗАЗНАЧТЕ, ЗЛИТТЯ ОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СИРОВИНИ ЧИ СПОЖИВАЧЕМ ПРОДУКЦІЇ
– ЦЕ
◦ вертикальне злиття
◦ горизонтальне злиття
◦ конгломератне злиття
◦ поглинання
59. ЗАЗНАЧТЕ НА ЯКІ ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТІВ
◦ на поповнення оборотних засобів
◦ на поповнення статутного капіталу
◦ на поповнення основних засобів
◦ немає правильної відповіді
◦ на покриття збитків господарської діяльності
60. ВКАЖІТЬ, ПОКАЗНИК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ ЧАСТКУ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ НА 1 ГРН ВЛАСНИХ КОШТІВ
ПОЗИЧАЛЬНИКА, НАЗИВАЄТЬСЯ
◦ показником переливання капіталу
◦ коефіцієнтом забезпечення кредиту
◦ коефіцієнтом співвідношення статутного капіталу і суми кредиту
◦ коефіцієнтом співвідношення власних і залучених коштів
61. ЗАЗНАЧТЕ, ДО РОЗУКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВДАЮТЬСЯ У ВИПАДКУ, ЯКЩО
◦ в підприємства поряд із прибутковими секторами діяльності є багато збиткових виробництв
◦ суб’єкт господарювання не зловживає монопольним становищем на ринку
◦ необхідно здійснити часткову зміну власників корпоративних прав підприємства, зміну організаційноправової форми організації бізнесу
◦ усі відповіді правильні
◦ немає правильної відповіді
62. ВКАЖІТЬ, КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК ПОЛЯГАЄ У
◦ проведенні податкової, валютної, інвестиційної, амортизаційної політики
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

◦ матеріальній зацікавленості підприємств у фінансових результатах
◦ самостійності вибору ділових партнерів, форм і методів розрахунків, обсягів виготовлення продукції
◦ постійному порівнянні витрат та результатів діяльності підприємства
ВКАЖІТЬ, ЗА РАХУНОК ЧОГО МОЖЕ БУТИ ЗБІЛЬШЕНИЙ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
◦ викупу акцій для підтримання їх курсової вартості
◦ приєднання до нього частини отриманого доходу на приріст власних фінансових ресурсів
◦ індексації основних засобів внаслідок інфляції
◦ всі відповіді правильні
◦ правильна відповідь відсутня
ВКАЖІТЬ, ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Є
◦ мінімізація розміру виплачуваних дивідендів
◦ максимізація ринкової вартості підприємства
◦ підвищення рівня доходності акцій
◦ пошук шляхів уникнення виплат дивідендів акціонерам
◦ встановлення оптимального співвідношення між розподіленим та реінвестованим прибутком
ВКАЖІТЬ, ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ – ЦЕ
◦ це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті отримання ним емісійного доходу
◦ це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами
◦ капітал, що може бути спрямований на покриття збитків підприємства
◦ це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав
ВКАЖІТЬ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕДБАЧАЄ
◦ ліквідацію підприємства (об’єднання) з одночасним створенням на його базі більш нових самостійних
підприємств
◦ об’єднання двох підприємств, у результаті якого створюється нове підприємство – їхній правонаступник
◦ припинення діяльності одного або декількох підприємств як юридичної особи з передачею всіх майнових
прав і обов’язків іншому підприємству
◦ зміну організаційно-правової форми або форми власності підприємства
ВКАЖІТЬ, ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО
◦ суб'єкти ринку здійснюють операції купівлі-продажу майна за цінами, які були встановлені під час оцінки
кредитоспроможності підприємства
◦ суб'єкти ринку здійснюють операції купівлі-продажу майна за цінами, які були одержані в результаті аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства
◦ суб'єкти ринку здійснюють операції купівлі-продажу майна за цінами, які були встановлені під час купівліпродажу аналогічних об'єктів
◦ немає правильної відповіді
ЗАЗНАЧТЕ ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ФІРМИ
◦ коефіцієнт концентрації власного капіталу
◦ коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
◦ оборотність кредиторської заборгованості
◦ курс акцій
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
◦ наявність економічних відносин
◦ нецільове використання фінансових ресурсів
◦ грошова форма їх виявлення
◦ матеріальна форма
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ СТВОРЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
◦ відрахувань із чистого прибутку
◦ відрахувань із валового прибутку
◦ включення його величини в собівартість
◦ коштів замовників
◦ кредитів банків
ЗАЗНАЧТЕ ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
◦ покриття збитків суб’єкта господарювання
◦ виплату заробітної плати персоналу
◦ викуп власних корпоративних прав
◦ сплату податків на прибуток
◦ правильна відповідь відсутня
ВКАЖІТЬ, МІНІМАЛЬНИЙ СТУПІНЬ РИЗИКУ МАЮТЬ ТАКІ АКТИВИ
◦ дебіторська заборгованість
◦ короткострокові кредити
◦ швидкореалізовані цінні папери
◦ готівка
◦ основні засоби
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЯК
◦ різниця між доходами і витратами підприємства
◦ прибуток від звичайної діяльності після сплати податку на прибуток підприємства
◦ прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх належних платежів із прибутку
◦ прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності, що залишається у підприємства після сплати всіх
податків
ВКАЖІТЬ, ВАРТІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ОЦІНЮЄТЬСЯ В ТАКИХ ВИПАДКАХ
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86.

◦ у разі оцінювання вартості довгострокових фінансових вкладень відповідного підприємства
◦ коли оцінюється вартість нематеріальних активів, які підлягають зносу
◦ коли йдеться про оцінювання вартості чистих активів підприємства
◦ у разі видачі кредиту під заставу нерухомого майна
◦ нарахування амортизації
ЗАЗНАЧТЕ, ОСНОВНИМИ ЦІЛЯМИ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ Є
◦ одержання санаційного прибутку
◦ підвищення платоспроможності підприємства
◦ збільшення номінальної вартості корпоративних прав
◦ підвищення ринкової вартості корпоративних прав
◦ зниження високого рівня капіталізації підприємства
ЗАЗНАЧТЕ, КОЕФІЦІЄНТ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПОКАЗУЄ
◦ наскільки короткострокові зобов’язання підприємства можуть бути негайно погашені грошовими коштами та
цінними паперами підприємства
◦ ступінь мобільності використання власних коштів
◦ частину прибутку підприємства, яка вкладена у інші суб’єкти господарювання
◦ обсяг реалізованої продукції на 1 грн загальних витрат
ЗАЗНАЧТЕ, ОБСЯГ І СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Є ІНДИКАТОРОМ
◦ кредитоспроможності підприємства
◦ ліквідності підприємства
◦ неплатоспроможності підприємства
◦ обсягу реалізації продукції
◦ всі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, ЗБИТКИ ПІДПРИЄМСТВА – ЦЕ
◦ перевищення прямих витрат над сумою доходів підприємства
◦ перевищення суми витрат над сумою доходів
◦ перевищення суми доходів над сумою витрат
◦ правильної відповіді немає
ВКАЖІТЬ, ДЖЕРЕЛАМИ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Є
◦ резервний капітал
◦ санаційний прибуток
◦ кредити банків
◦ кошти, залучені в результаті емісії акцій
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ ЧИ ПРАВИЛЬНИМ Є ТВЕРДЖЕННЯ,ЩО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ ДОДАТКОВИЙ
ВИПУСК АКЦІЙ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
◦ може за будь-яких обставин
◦ може, якщо попередній випуск акцій оплачено на 60 %
◦ не може
◦ правильної відповіді немає
ВКАЖІТЬ, ЗАЛЕЖНО ВІД ЦІЛЕЙ ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
◦ зовнішнє та внутрішнє фінансування
◦ фінансування при заснуванні підприємства та фінансування з метою розширення діяльності
◦ власний та позичений капітал
◦ внутрішнє фінансування та фінансування з метою санації
ЗАЗНАЧТЕ, ВЕЛИЧИНУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ВІДОБРАЖАЮТЬ
◦ у пасиві балансу і у звіті про рух грошових коштів
◦ у пасиві балансу
◦ у пасиві балансу і звіті про фінансові результати
◦ у звіті про фінансові результати
◦ у звіті про власний капітал
ЗАЗНАЧТЕ, ЩО З ПЕРЕРАХОВАНОГО НИЖЧЕ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗА БАЛАНСОМ
◦ резерви, сформовані за рахунок прибутку
◦ цільові надходження
◦ короткострокові позички банків
◦ нерозподілений прибуток
◦ статутний капітал
ВКАЖІТЬ, КАПІТАЛ, ЩО ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПОКРИТТЯ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИТРАТ, ЗБИТКІВ, НА СПЛАТУ БОРГІВ
ПІДПРИЄМСТВА У РАЗІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ НАЗИВАЄТЬСЯ
◦ статутний
◦ пайовий
◦ додатковий
◦ резервний
ЗАЗНАЧТЕ, РОЗМІР ЩОРІЧНИХ ВІДРАХУВАНЬ ДО РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
◦ передбачається установчими документами
◦ не може бути меншим, ніж 5 % суми чистого прибутку
◦ складає 20 % активів підприємства
◦ не може бути більше, ніж 5 % суми чистого прибутку
◦ правильної відповіді немає
ВКАЖІТЬ, ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ - ЦК КАПІТАЛ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ У
◦ кооперативах
◦ акціонерних товариствах
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94.

95.

96.

97.

98.

◦ товариствах з обмеженою відповідальністю
◦ командитних товариствах
ВКАЖІТЬ, ФіНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА – ЦЕ
◦ кошти засновників та дотації, субсидії, субвенції, що надаються підприємству
◦ грошові кошти та грошові фонди, що перебувають у розпорядженні підприємства, в тому числі на засадах
позики
◦ грошові кошти та грошові фонди, сформовані лише за рахунок власних джерел фінансування
◦ виручка від реалізації продукції, зменшена на суму витрат та податкових платежів
ВКАЖІТЬ,ДО ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НЕ ВІДНОСЯТЬ
◦ витрати на емісію акцій
◦ витрати на проведення зборів акціонерів
◦ витрати на сировину та матеріали
◦ витрати на підписання контрактів
◦ витрати на оплату праці робітників
ЗАЗНАЧТЕ, У ВИПАДКУ БАНКРУТСТВА ВКЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПОВЕРТАЄТЬСЯ У
◦ першу чергу
◦ другу чергу
◦ третю чергу
◦ останню чергу
ВКАЖІТЬ, СУМА ДООЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАНИХ
ПІДПРИЄМСТВОМ ВІД ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ АБО ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ЦЕ
◦ статутний капітал
◦ пайовий капітал
◦ додатковий капітал
◦ інший додатковий капітал
ВКАЖІТЬ, ПЕРВІСНА СУМА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОЧАТКУ ЗДІЙСНЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
◦ основний капітал
◦ статутний капітал
◦ оборотний капітал
◦ резервний капітал
ВКАЖІТЬ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТА Є
◦ різницею між вартістю майна та його зобов’язаннями
◦ різницею між власними оборотними активами та поточними зобов’язаннями
◦ різницею між ринковою вартістю усіх акцій та витратами на їх емісію
◦ це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками
◦ немає правильної відповіді
ВКАЖІТЬ, СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ВЛАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ, УЧАСНИКІВ) ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ БУДЬЯКОГО ТИПУ ЗА ВНЕСКАМИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ – ЦЕ
◦ статутний капітал
◦ непокриті збитки
◦ резервний капітал
◦ неоплачений капітал
ЗАЗНАЧТЕ, БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ЦЕ
◦ розрахунки, які здійснюються готівкою
◦ розрахунки за бартером або взаємозаліком заборгованості
◦ розрахунки за допомогою чеків
◦ розрахунки, в яких гроші списуються з рахунка постачальника і зараховуються на рахунок покупця
ЗАЗНАЧТЕ, РАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ВІДКРИВАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
ВСІХ ВИДІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, НАЗИВАЮТЬСЯ
◦ депозитними
◦ поточними
◦ кредитними
◦ бюджетними
ВКАЖІТЬ, ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ - ЦЕ
◦ документ, що містить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його рахунка певної суми грошей
◦ розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача коштів до банку платника здійснити переказ коштів
на його рахунок
◦ письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача
коштів
◦ комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника на оплату відповідної
суми коштів
ВКАЖІТЬ, ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА - ЦЕ
◦ формування і розподіл грошових фондів
◦ сукупність готівкових і безготівкових розрахунків
◦ сукупність безготівкових розрахунків
◦ розподіл виручки від реалізації продукції
ВКАЖІТЬ,УСТАНОВИ БАНКІВ ВІДКРИВАЮТЬ ПОТОЧНІ РАХУНКИ СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА УМОВИ
ІНФОРМУВАННЯ
◦ Національного банку
◦ районної адміністрації
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◦ податкових органів
◦ правильної відповіді немає
99. ВКАЖІТЬ, ДО РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ВІДНОСЯТЬ
◦ розрахунки за продану продукцію
◦ розрахунки з бюджетом
◦ розрахунки з кредитними установами
◦ розрахунки за надані послуги
◦ розрахунки з учасниками
100. ЗАЗНАЧТЕ, ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
◦ підприємство може мати лише один поточний рахунок
◦ підприємство може мати не більше трьох поточних рахунків
◦ кількість рахунків обмежена за законом в залежності від розмірів підприємства
◦ законодавчих обмежень щодо кількості поточних рахунків підприємства немає
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Тема :: Банківська система
101. ВКАЖІТЬ, ЧИ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПРИ ЗАСНУВАННІ ПРИВАТНОГО БАНКУ
◦ так
◦ ні
◦ частково
◦ лише з дозволу Мінфіну
102. ВКАЖІТЬ, ЗА ЯКОЇ УМОВИ БАНК МАЄ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
◦ банківського дозволу
◦ банківської ліцензії
◦ письмового дозволу НБУ
◦ реєстрації у НБУ
103. ВКАЖІТЬ, ДЛЯ КОГО ЕМІТУЮТЬСЯ ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ
◦ юридичних осіб
◦ фізичних осіб
◦ юридичних осіб-нерезидентів
◦ інвестиційних фондів
104. ВКАЖІТЬ, НАЗВУ СУКУПНОСТІ УСІХ КРЕДИТІВ, ГАРАНТІЙ ТА АКЦЕПТІВ БАНКУ, А ТАКОЖ ДЕПОЗИТІВ, ЩО
РОЗМІЩЕНІ У ІНШИХ БАНКАХ
◦ інвестиційний портфель банку
◦ кредитний портфель банку
◦ портфель ризикованого капіталу
◦ кредит-скоринг
105. ЗАЗНАЧТЕ ВИД ПЛАТИ ЯКА СТЯГУЄТЬСЯ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
◦ процентна ставка за кредитом
◦ процентна ставка за депозитом
◦ комісія
◦ процентна маржа
106. ВКАЖІТЬ БАНКИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ КАРТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
◦ банки-ремітенти
◦ авізуючі банки
◦ банки-емітенти
◦ інкасуючі банк
107. ВКАЖІТЬ, ЯК НАДАЮТЬСЯ КОНСОРЦІУМНІ КРЕДИТИ
◦ декількома банками окремо
◦ двома банками окремо
◦ одним банком
◦ декількома банками, які створюють певне об’єднання з метою кредитування
108. ВИЗНАЧТЕ, ЩО СКЛАДАЄ РИЗИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
◦ ризик неповернення кредиту
◦ ризик знецінення грошей
◦ ризик невчасного повернення кредиту
◦ ризик зміни ціни застави
109. ВКАЖІТЬ, ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ РОЗМІР ЛОМБАРДНОГО КРЕДИТУ
◦ вартості застави
◦ розміру кредиту, який потрібен позичальнику
◦ терміну, на який видається кредит
◦ ставки позичкового процента
110. ВИЗНАЧТЕ, ПІД ЯКУ ЗАСТАВУ НАДАЮТЬСЯ ІПОТЕЧНІ КРЕДИТИ
◦ нерухомості
◦ рухомого майна
◦ гарантії третьої особи
◦ цінних паперів
111. ЗАЗНАЧТЕ, ЩО З ПЕРЕРАХОВАНОГО ВКЛЮЧАЄ ПОНЯТТЯ АКЦЕПТ
◦ гарантія банку
◦ передавальний напис
◦ згода на оплату векселя
◦ згода на обмін векселя
112. ЗАЗНАЧТЕ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ АКЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
◦ НБУ
◦ державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
◦ біржова комісія
◦ комісія з питань акціонерних товариств
113. ВКАЖІТЬ, ЗДІЙСНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ОБОВ’ЯЗКОВО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ
◦ кредитуванням
◦ валютним обслуговуванням
◦ касово-розрахунковим обслуговуванням
◦ інвестуванням
114. ВКАЖІТЬ, ЯКЕ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПОНЯТЬ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО СПОСОБУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКУ
◦ злиття
◦ приєднання
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

◦ диверсифікація
◦ перетворення
ВКАЖІТЬ, ЯКИМ ДОКУМЕНТОМ ОФОРМЛЯЄТЬСЯ БЕЗУМОВНИЙ НАКАЗ КЛІЄНТА БАНКУ, ЯКИЙ ВЕДЕ ЙОГО
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК, ПРО СПЛАТУ ПЕВНОЇ СУМИ ПРЕД’ЯВНИКУ
◦ чеком
◦ векселем
◦ платіжним повідомленням
◦ інкасо
ВКАЖІТЬ, ЩО З ПЕРЕРАХОВАНОГО Є ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ НБУ
◦ дотримання стабільності банківської системи
◦ захист інтересів вкладників
◦ підтримання стабільності національної валюти
◦ емісія державних цінних паперів
ЗАЗНАЧТЕ ЯКА ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ ФУНКЦІЙ НЕ Є ФУНКЦІЄЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
◦ поглинання ризиків
◦ основний фінансовий ресурс протягом усього періоду діяльності банку
◦ дешевий фінансовий ресурс
◦ база для розрахунку економічних нормативів
ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ ВИД ЛІЗИНГУ ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИКУПУ ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ
ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ
◦ оперативний
◦ чистий
◦ сублізинг
◦ фінансовий
ВКАЖІТЬ, ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЛАНЦЮГОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ ПО ВЕКСЕЛЮ ПРО
ВІДМОВУ ТРАСАТА СПЛАТИТИ ВЕКСЕЛЬ
◦ протест
◦ презентація
◦ цесія
◦ концесія
ВКАЖІТЬ, ПРЯМЕ РЕПО
◦ кредитна операція, що ґрунтується на угоді між Національним банком та банком про купівлю Національним
банком державних цінних паперів із портфеля банку або міжнародної валюти
◦ депозитна операція, що ґрунтується на угоді між Національним банком та банком про купівлю Національним
банком державних цінних паперів із портфеля банку або міжнародної валюти
◦ зниження ліквідності комерційних банків
◦ кредитна операція, що ґрунтується на двосторонній угоді між Національним банком та банком про купівлю
Національним банком державних цінних паперів із портфеля банку або міжнародної валюти з подальшим
зобов'язанням банку викупити державні цінні папери або іноземну валюту за обумовленою ціною на
обумовлену дату
ЗАЗНАЧТЕ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ БАНКУ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА
ЗДІЙСНЮЄ БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІД ІМЕНІ БАНКУ
◦ філія
◦ представництво
◦ дочірній банк
◦ відділення
ДОГОВІР ЛІЗИНГУ, В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДПИСАННЯ ЯКОГО ЛІЗИНГООГРИМУВАЧ НА СВОЄ ЗАМОВЛЕННЯ ОТРИМУЄ В
ПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ВІД ЛІЗИНГОДАВЦЯ ОБ'ЄКТ ЛІЗИНГУ НА СТРОК, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СТРОКУ, ЗА ЯКИЙ
АМОРТИЗУЄТЬСЯ 90 % ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ, МАЄ НАЗВУ
◦ фінансовий
◦ зворотній
◦ оперативний
◦ пайовий
ВКАЖІТЬ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК
◦ перелік фондів підприємства, які формуються з прибутку
◦ своєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом
◦ одержання максимального прибутку при мінімальних затратах
◦ наявність бюджетних трансфертів
ВКАЖІТЬ, ДО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ЕМІСІЙНИХ БАНКІВ НЕ ВІДНОСЯТЬ
◦ політичні і територіальні об’єднання
◦ стагнація економіки
◦ промисловий розвиток та експансія капіталу у сферу виробництва
◦ випуск комерційними банками банкнот для нагромадження капіталу
ВКАЖІТЬ, ЗАХОДАМИ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЙНОГО СТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ Є
◦ обмеження кількості комерційних банків, що мали право на випуск банкнот та збільшення критеріїв щодо
величини активів і надійності банків
◦ збільшення критеріїв щодо величини активів і надійності банків
◦ експопрація великих комерційних банків
◦ видача ліцензій на здійснення активних операцій
ВКАЖІТЬ, НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Є
◦ членство у ВТО
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

◦ координація діяльності з міжнародними валютно-кредитними та фінансовими організаціями та членство у
Базельському комітеті
◦ членство у Австралійському комітеті банківського регулювання
◦ членство у МВФ
ВКАЖІТЬ, ГОЛОВНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ Є
◦ залучення позик
◦ управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки
◦ ревальвація національної валюти
◦ кредитування уряду в обслуговуванні державного боргу
ВКАЖІТЬ, СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ВИЗНАЧАЄ СТУПІНЬ ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
◦ “четвертої” влади
◦ органів виконавчої влади та органів законодавчої влади
◦ органів судової влади
◦ органів законодавчої влади
ВКАЖІТЬ, ПІД НЕЗАЛЕЖНІСТЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ВІД УРЯДУ РОЗУМІЮТЬ
◦ самостійність у встановленні цільових орієнтирів грошової маси та при виборі інструментів грошовокредитної політики
◦ самостійність розпорядження прибутком
◦ самостійність при виборі інструментів грошово-кредитної політики
◦ самостійність при внесенні змін до законів
ВКАЖІТЬ, ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Є
◦ державні, акціонерні, змішані
◦ державні
◦ акціонерні
◦ змішані
ВКАЖІТЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ФРАНЦІЇ Є
◦ приватної форми власності
◦ державної форми власності
◦ акціонерної форми власності
◦ змішаної форми власності
ВКАЖІТЬ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОЗПОЧАВ РОБОТУ З
◦ з 1 червня 1998 року
◦ з 1 січня 2005 року
◦ з 1964 року
◦ з 1946 року
ВКАЖІТЬ, ДО ФУНКЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НЕ ВІДНОСЯТЬ
◦ функцію емісійного центру готівкового обігу
◦ функцію банку банків
◦ функцію податкового регулювання
◦ функцію агента уряду
ВКАЖІТЬ, КОРОТКОСТРОКОВЕ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯМ
◦ грошових аукціонів
◦ кількісних тендерів із підтримання ліквідності та процентних тендерів із підтримання ліквідності
◦ цінового тендеру
◦ процентних тендерів із підтримання ліквідності
ВКАЖІТЬ, У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ БАНКОМ УМОВ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА
КРЕДИТОМ НБУ ЗДІЙСНЮЄ
◦ реалізує предмет іпотеки
◦ списання в безспірному порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку цього банку
◦ подає до суду
◦ здійснює реструктуризацію боргу
ЗАЗНАЧТЕ, ТИПИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
◦ однорівнева
◦ дворівнева
◦ багаторівнева
◦ усі відповіді правильні
ЗАЗНАЧТЕ, ЯКИЙ ТИП БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДБАЧАЄ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ БАНКАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ
УНІФІКОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ УСІХ БАНКІВ НА ОДНОМУ ІЄРАРХІЧНОМУ РІВНІ
◦ однорівнева
◦ дворівнева
◦ трирівнева
◦ багаторівнева
ЗАЗНАЧТЕ ФУНКЦІЇ, ЩО СПРОМОЖНА ВИКОНУВАТИ БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
◦ трансформаційну
◦ створення платіжних засобів та регулювання грошової маси
◦ забезпечення сталості банківської діяльності і грошового ринку
◦ усі відповіді правильні
ВКАЖІТЬ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ, ЯКА НАДАЄ ДОПОМОГУ КЛІЄНТОВІ В ОТРИМАННІ КРЕДИТУ, ЙОГО
ОБСЛУГОВУВАННІ, А ПРИ НЕОБХІДНОСТІ — В РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ І ПОГАШЕННІ КРЕДИТУ – ЦЕ
◦ рейтингове агентство
◦ колекторська компанія
◦ бюро кредитних історій
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◦ кредитний брокер
140. ВКАЖІТЬ, КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ – ЦЕ
◦ спеціалізована компанія, яка надає допомогу клієнтові в отриманні кредиту, його обслуговуванні, а при
необхідності — в реструктуризації і погашенні кредиту
◦ компанія, діяльність якої включає послуги, пов’язані з поверненням боргів або купівлею боргів юридичних і
фізичних осіб
◦ компанія, діяльність якої пов’язана з наданням послуг за поданням кредитних звітів, складанням на основі
власних методик оцінних індивідуальних рейтингів позичальників і надання їх зацікавленим кредитним
організаціям
◦ компанія, яка оцінює загальну кредитоспроможність суб’єктів ринку (кредитні організації, промислові
підприємства, регіональні і муніципальні адміністрації), а також якість окремих зобов’язань
141. ЗАЗНАЧТЕ, У ЯКІЙ ВАЛЮТІ РЕЗИДЕНТИ МАЮТЬ ФОРМУВАТИ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛУ БАНКУ
◦ національній валюті
◦ іноземній валюті
◦ колективній валюті
◦ кліринговій валюті
142. ВКАЖІТЬ, ЯКИМ ШЛЯХОМ СТВОРЮЄТЬСЯ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ
◦ випуском звичайних акцій
◦ випуском привілейованих акцій
◦ випуском облігацій
◦ отримання позик НБУ
◦ отримання позик від інших комерційних банків
143. ЗАЗНАЧТЕ РІВНІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ БАНКУ
◦ транснаціональний
◦ державний
◦ адміністративний
◦ рівень банку
◦ кредитний
144. ВКАЖІТЬ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
◦ основний
◦ статутний
◦ балансовий
◦ додатковий
◦ конгломеративний
145. ОНКОЛЬНІ КРЕДИТИ - ЦЕ КРЕДИТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ
◦ на міжбанківські операції
◦ за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку
◦ за умови, що позичальник є бланковим
◦ за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну
146. ТРАТТА – ЦЕ
◦ переказний вексель
◦ соло-вексель
◦ простий вексель
◦ бронзовий вексель
147. АЛОНЖ – ЦЕ
◦ звичайний вексель
◦ згода на оплату векселя ремітентом
◦ порука третьої особи
◦ додатковий аркуш простого векселя
148. ВКАЖІТЬ, ЗБІЛЬШЕННЯ НОРМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ПРИЗВОДИТЬ ДО
◦ збільшення грошової маси в обігу
◦ зменшення грошової маси в обігу
◦ розширення безготівкового обігу
◦ збільшення обсягу кредитних ресурсів у банківській сфері
149. ВКАЖІТЬ, ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ПРИ ВАЛЮТНОМУ РИЗИКУ
◦ моніторинг
◦ хеджування
◦ управління ризиком
◦ оцінка ризику
150. ОБЕРІТЬ, ЯКІ РИЗИКИ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ПОРТФЕЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
◦ ризик якості кредитного портфеля
◦ ризик структури кредитного портфеля
◦ ризик дохідності кредитного портфеля
◦ усі відповіді правильні
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Тема :: Бюджетна система
151. Базова дотація, субвенції та реверсна дотація це
◦ складові міжбюджетних трансфертів
◦ види субсидій
◦ інструменти бюджетного резервування
◦ форми бюджетного фінансування
152. Субвенція – це
◦ безповоротне виділення коштів місцевим бюджетам з метою їх збалансування
◦ безповоротна допомога з галузевих фондів бюджетам місцевого самоврядування на фінансування потреб
соціального захисту населення або інвестиційних програм
◦ цільова фінансова допомога, що передбачає пайову участь у фінансуванні
◦ матеріальна допомога вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів
153. Функціональна класифікація видатків бюджету характеризує
◦ поділ видатків за предметно-цільовими ознаками
◦ поділ видатків за розпорядниками бюджетних коштів
◦ поділ видатків за загальнодержавними функціями
◦ поділ видатків за програмно-цільовою ознакою
154. Відомча класифікація видатків бюджету характеризує
◦ поділ видатків за предметно-цільовими ознаками
◦ поділ видатків за загальнодержавними завданнями
◦ поділ видатків за відомствами
◦ поділ видатків за програмно-цільовою ознакою
155. Які є види бюджетів
◦ державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети
◦ централізовані та децентралізовані бюджети
◦ центральні та місцеві бюджети
◦ державний бюджет і місцеві бюджети
156. До міжбюджетних трансфертів не належить
◦ дотація вирівнювання
◦ субвенція
◦ кредитування
◦ кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів
157. Бюджет держави виконує функцію
◦ перерозподілу трудових ресурсів
◦ розподілу цільових державних фондів
◦ перерозподілу амортизаційних відрахувань
◦ перерозподілу ВВП
158. Комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення й використання
фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів – це
◦ бюджетна модель
◦ бюджетний механізм
◦ бюджетна система
◦ бюджетна політика
159. Нецільова безвідплатна допомога, що видається місцевому бюджету
◦ дотація
◦ субсидія
◦ податковий кредит
◦ субвенція
160. Основними документами для формування бюджетної тактики є
◦ Зведений баланс фінансових ресурсів України
◦ Закон України про Державний бюджет
◦ Бюджетний кодекс
◦ Податковий кодекс
◦ Бюджетна резолюція
161. Зміни до державного бюджету, який набув чинності вносяться
◦ Верховною Радою України
◦ Національним банком України
◦ Державним казначейством України
◦ Міністерством фінансів України
162. Закон Про Державний бюджет України приймається
◦ Адміністрацією Президента України
◦ Верховною Радою України
◦ Міністерством фінансів України
◦ Кабінетом Міністрів України
163. Посадовий оклад педагогічних працівників залежить від
◦ лімітної довідки
◦ прожиткового мінімуму
◦ тарифного розряду
◦ кількості дітей в класі
◦ кваліфікаційного рівня працівника
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164. Вкажіть, який розмір доплати до посадового окладу встановлено викладачам ВНЗ за вчене звання професора та
доцента
◦ немає правильної відповіді
◦ до 40 %
◦ до 50 %
◦ до 25 %
◦ до 33 %
165. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності — це
◦ субсидії
◦ поточні видатки
◦ видатки розвитку
◦ дотації
166. Вкажіть, податкові надходження включають такі групи надходжень
◦ місцеві податки та збори
◦ адміністративні штрафи
◦ доходи від операцій з капіталом
◦ власні надходження бюджетних установ
◦ податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
167. Відповідно до бюджетної класифікації, доходи бюджету включають
◦ місцеві позики
◦ платежі за комунальні послуги
◦ доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти
◦ частину прибутку підприємств
◦ податкові та неподаткові надходження
168. Вкажіть, які відсотки до посадового окладу нараховується педпрацівнику за вислугу років
◦ 25 %
◦ 10 %, 20 % та 30 %
◦ 35 %
◦ 55 %
169. Які документи використовують для фінансування бюджетних закладів
◦ програма соціально-економічного розвитку регіону
◦ трудовий договір, економічна класифікація видатків
◦ статут установи, рішення про місцевий бюджет
◦ кошторис
◦ план асигнувань на рік
170. Педагогічним працівникам керівник загальноосвітнього навчального закладу має право в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці) за погодженням встановлювати такі доплати за
◦ відрядження
◦ вислугу років – нараховуються виходячи зі стажу педагогічної роботи щомісяця у відсотках до посадового
окладу (ставки)
◦ проведення виховних заходів
◦ ранг
◦ класне керівництво та перевірку зошитів незалежно від навантаження
171. Вкажіть, які є види соціальних гарантій населенню
◦ всі відповіді правильні
◦ мінімальна пенсія
◦ неоподатковуваний мінімум доходів громадян
◦ мінімальна заробітна плата
172. Вкажіть, до якого числа згідно Бюджетного кодексу повинен бути прийнятий Закон України про Державний бюджет
◦ до 1 грудня
◦ до 1 квітня
◦ до 30 грудня
◦ до 1 січня
173. Який розмір доплати до посадового окладу встановлено викладачам ВНЗ за вчене звання професора та доцента
◦ немає правильної відповіді
◦ до 25
◦ до 33 %
◦ до 40 %
◦ до 50 %
174. Яка норма навчального навантаження учителя на тиждень
◦ 18 год
◦ 28 год
◦ 156 год
◦ 5 год
175. Вкажіть, від чого залежить тарифний розряд директора школи
◦ правильна відповідь відсутня
◦ кількості годин педагогічного навантаження у школі
◦ кількості педагогічного персоналу
◦ кількості учнів у школі
176. Резервний фонд Державного бюджету України створюється у розмірі
◦ більше 70 % обсягу видатків Держбюджету України
◦ більше 80 % обсягу доходів Держбюджету України
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177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

◦ до 90 % обсягу доходів місцевих бюджетів
◦ до 1 % обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України
Вкажіть, в якому році було прийнято рішення про перетворення Державного контрольно-ревізійного управління
України в Державну фінансову інспекцію України
◦ 2016 р.
◦ 2010 р.
◦ 1998 р.
◦ 2002 р.
Вкажіть, за економічною класифікацією видатки групуються за
◦ бюджетними програмами
◦ економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки
◦ функціями, з виконанням яких пов'язані видатки
◦ ознакою головного розпорядника бюджетних коштів
Вкажіть, зведений бюджет області включає
◦ бюджети районів у містах
◦ бюджети сільських і селищних рад
◦ районні бюджети
◦ зведені бюджети районів та бюджети міст обласного значення області
◦ обласний бюджет
Вкажіть, які податки належать до підгрупи "внутрішні податки на товари та послуги"
◦ податок на доходи фізичних осіб
◦ акцизний податок
◦ податок на додану вартість
◦ плата за ліцензію
◦ податок на прибуток
Що таке міжбюджетні відносини
◦ відносини між місцевими бюджетам
◦ між органами державоної влади та органами місцевого самоврядування в галузі бюджету
◦ відносини держави та міжнародних фінансових організацій
◦ відносини між державою та іншими країнами
Згідно з Бюджетного кодексу України до основних форм міжбюджетних відносин належить
◦ немає правильної відповіді
◦ взаємовідносини, що виникають між органами місцевого самоврядування у здійсненні видатків та
формуванні доходів бюджетів
◦ об’єднання коштів територіальних громад для виконання функцій покладених на місцеве самоврядування
◦ міжбюджетні трансферти
◦ видатки місцевих бюджетів
Які документи використовують для фінансування бюджетних закладів?
◦ програмна класифікація видатків
◦ трудовий договір, економічна класифікація видатків
◦ статут установи, рішення про місцевий бюджет
◦ кошторис, лімітна довідка про бюджетні асигнування на рік; типовий штатний розпис; тарифікаційний
список
Вкажіть, складовою якого фонду місцевого бюджету є бюджет розвитку
◦ спеціального фонду як Державного.
◦ загального фонду Державного бюджету України
◦ спеціального фонду місцевих бюджетів
◦ загального фонду місцевих бюджетів
Визначте, що включає бюджетна класифікація
◦ класифікацію неподаткових надходжень, класифікацію боргу
◦ програмну класифікацію, відомчу класифікацію
◦ поточних та капітальних видатків; класифікацію трансфертів
◦ класифікацію доходів бюджету; видатків бюджету, фінансування бюджету, боргу
Видатки бюджету це
◦ загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів
◦ кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком
коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум
◦ напрями витрачання фінансових ресурсів за функціями
◦ видатки місцевого бюджету, кошти на погашення основної суми боргу, капітальні вкладення, внески органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємництва
Вкажіть документ, який визнає основні напрями бюджетної політики України?
◦ Програма діяльності Кабінету Міністрів України
◦ Рішення місцевої ради про затвердження бюджету на наступний бюджетний рік
◦ Постанова Верховної ради про Основні напрямки бюджетної політики, Бюджетна декларація
◦ Закон України про Державний бюджет України на поточний рік
У яких документах зазначаються пріоритети бюджетної політики на місцевому рівні?
◦ стратегія розвитку регіону
◦ пояснювальна записка бюджету відповідного органу місцевого самоврядування на наступний бюджетний рік
◦ основні напрямки бюджетної політики відповідного органу місцевого самоврядування на наступний
бюджетний рік
◦ Програма діяльності Кабінету Міністрів України
◦ Закон України про Державний бюджет України
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189. Бюджетний процес – це
◦ регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх
виконання, розглядом звітів про виконання бюджетів, що формують бюджетну систему України
◦ процес формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування
протягом бюджетного періоду
◦ організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками
бюджетної системи
◦ діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів
190. Бюджетний процес за структурою поділяється
◦ всі відповіді вірні
◦ складання проекту бюджету, розгляд та ухвалення закону про бюджет на наступний бюджетний період,
виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету
◦ бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження), виконання бюджету
◦ на управління бюджетним процесом, облік виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету
191. Вкажіть, бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності
◦ узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації
◦ виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження
◦ складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету
◦ бюджетне планування
◦ виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання
бюджету
192. Ведення бухгалтерського обліку надходжень державного та місцевих бюджетів, складання та ведення фінансової
та бюджетної звітності здійснюється
◦ Органами місцевого самоврядування
◦ Адміністрацією президента України
◦ Державною казначейською службою України
◦ Міністерством освіти України
193. Бюджет – це
◦ кошторис доходів та витрат бюджетної установи
◦ упорядкована і скоординована програма фінансового планування і управління
◦ план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду
◦ розпис доходів і видатків закладу, сім’ї чи окремої особи на певний період (рік, місяць, тиждень)
◦ баланс доходів та видатків держави чи відповідної адміністративно-територіальної одиниці
194. За Бюджетним кодексом України бюджет це
◦ упорядкована і скоординована програма фінансового планування і управління
◦ план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду
◦ розпис доходів і видатків держави, закладу, сім’ї чи окремої особи на певний період (рік, місяць, тиждень)
◦ баланс доходів та видатків держави чи відповідної адміністративно-територіальної одиниці
195. Кабінет Міністрів України подає проект Державного бюджету України на розгляд до Верховної Ради України
◦ до 1 травня
◦ до 15 вересня
◦ до 1 серпня
◦ до 1 червня
196. Місцеві бюджети затверджуються
◦ немає правильної відповіді
◦ рішеннями відповідних рад
◦ Міністерством фінансів України
◦ головами виконавчих органів відповідних рад
197. Вкажіть, групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це
◦ бюджетний устрій
◦ бюджетна система
◦ бюджетна класифікація
◦ бюджетна політика
198. Визначте, які податки належать до підгрупи “податки на доходи, податки на прибутки, податки на збільшення
ринкової вартості”
◦ немає правильної відповіді
◦ непрямі податки
◦ місцеві податки
◦ податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб
199. Вкажіть, податкові надходження включають такі групи надходжень
◦ місцеві податки та збори
◦ доходи від операцій з капіталом
◦ адміністративні штрафи
◦ власні надходження бюджетних установ
◦ податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
200. Вкажіть, які види грошових ресурсів держави використовуються для фінансування видатків медичних установ
◦ бюджетні асигнування
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◦ прибуток підприємства
◦ кредити банку
◦ частина коштів заохочувальних фондів підприємств та організацій

Сторінка 18 з 27

Тема :: Страхування
201. Мінімальна частина збитку, завданого страхувальнику, але яка не відшкодовується страховиком
◦ страхова вигода
◦ франшиза
◦ контрибуція
◦ страховий інтерес
202. Право страховика на регресні вимоги, які страхувальник може мати до третіх сторін, котрі повністю або частково
відповідають за збитки, претензії, за якими було оплачено страховиком –це
◦ суброгація
◦ контрибуція
◦ страховий інтерес
◦ страхова вигода
203. Страхування – це
◦ форма фінансової взаємодопомоги
◦ спосіб акумулювання коштів за рахунок третіх осіб
◦ забезпечення страхового захисту за рахунок резервів та фондів самострахування
◦ перерозподільчі економічні відносини між страхувальниками і страховиком
◦ один із способів захисту від збитків у результаті непередбачених подій
204. Страховий поліс – це
◦ письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов’язання
у разі настання страхового випадку в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій
особі, зазначеній у полісі
◦ документ страховика, що визначає страхову вартість
◦ документ, що підтверджує факт укладення договору страхування
◦ документ страховика, що підтверджує зобов’язання страхувальника про отримання страхової виплати
◦ економічне поняття, яке підтверджує факт здійснення страхового випадку та настання обов’язку страховика
зробити страхову виплату
205. При страхуванні життя 100 % страхової суми виплачується у разі
◦ смерті застрахованої особи
◦ тимчасової втрати працездатності застрахованим внаслідок захворювання
◦ дожиття до кінця дії договору
◦ отримання застрахованим інвалідності I групи
◦ отримання застрахованим інвалідності II групи
206. Предметом змішаного страхування життя є
◦ погіршення пенсійного забезпечення застрахованої особи
◦ обов’язок відшкодувати збитки третім особам
◦ дожиття застрахованого до закінчення договору страхування
◦ смерть застрахованого
◦ втрата працездатності в результаті нещасного випадку
207. До складу страхового тарифу входять
◦ навантаження
◦ брутто-премія
◦ нетто-премія
◦ страхові резерви
◦ нетто-ставка
208. Об’єктами страхування майна є
◦ застраховане майно громадян
◦ вантажі юридичних осіб
◦ збитки від підприємницької діяльності
◦ життя, здоров’я і працездатність громадян, які уклали договір страхування
◦ відповідальність застрахованих осіб за заподіяння шкоди або невиконання договору
209. До принципів страхування належать
◦ відсутність простроченої заборгованості за кредитами
◦ повна сплата страхових премій
◦ комбінування
◦ суброгація
◦ страховий інтерес
210. Які види домашнього майна із зазначених нижче не приймаються на страхування
◦ транспортні засоби
◦ товарні запаси і готова продукція
◦ незавершені об’єкти будівництва
◦ грошові кошти (готівка)
211. Особливістю страхування відповідальності є
◦ відшкодування збитків страхувальника
◦ страхування на користь третьої особи
◦ захист інтересів страхувальника
◦ визначення страхової суми на підставі страхової оцінки
212. Нещасний випадок – це
◦ раптова короткочасна подія, яка настала проти волі людини і спричинила шкоду здоров’ю або смерть
◦ виникнення стихійного лиха
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213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

◦ перерва у виробництві
◦ зміна податкового законодавства
Міжнародна система транспортного страхування «Зелена картка» діє
◦ у країнах Близького Сходу
◦ у США
◦ тільки у країнах Африки
◦ у західноєвропейських країнах
До якої галузі страхування відносять страхування від нещасних випадків
◦ медичне страхування
◦ страхування відповідальності
◦ особисте страхування
◦ майнове страхування
Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне
для таких видів страхування
◦ медичного страхування
◦ колективного страхування працівників за рахунок коштів підприємств
◦ страхування життя від нещасних випадків
◦ страхування життя дітей
Страхування життя передбачає
◦ обов’язкове страхування від нещасних випадків працівників пожежної служби
◦ обов’язкове страхування життя і здоров’я народних депутатів
◦ страхування дітей від нещасних випадків
◦ змішане страхування життя
Пенсійне страхування є різновидом
◦ страхування відповідальності
◦ страхування ренти
◦ медичного страхування
◦ страхування домашнього майна
З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування
◦ повна сплата страхових премій
◦ повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах
◦ форма власності на об’єкт страхування
◦ суброгація
◦ максимальна сумлінність сторін страхового договору
Класифікація страхування за економічними ознаками – це класифікація за такими характеристиками
◦ статусом страхувальника
◦ часом виникнення окремих видів страхування
◦ формами проведення страхування
◦ об’єктами страхування
Викупна сума у страхуванні життя – це
◦ норма доходності за договором страхування пенсій
◦ конкретний розмір грошових коштів, який повинен сплатити страховик страхувальнику
◦ частина резерву внесків на день припинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому за
договорами страхування життя
◦ сума, на яку укладається договір страхування життя
Господарство подало заяву на страхування врожаю на випадок його пошкодження. Який з названих ризиків не є
страховим
◦ мороз
◦ хвороби рослин
◦ град
◦ внесення неякісних добрив
Відокремлений підрозділ, що не є юридичною особою, але здійснює страхову діяльність за видами, на які отримав
ліцензії
◦ відділення страховика
◦ представництво страховика
◦ філія страховика
◦ ліга страховиків
До основних завдань представництва страхової компанії відносять
◦ контроль за діяльністю страхових компаній
◦ ведення страхової діяльності
◦ рекламу
◦ перестрахування
Чи несе брокер відповідальність за платоспроможність страховика
◦ лише з ризикових видів страхування
◦ лише при страхуванні життя
◦ ні
◦ так
Чи існує різниця між поняттями страховий договір, поліс, свідоцтво
◦ ні
◦ залежно від страхової компанії
◦ незначна
◦ так
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226. Чи можна протягом дії договору вносити зміни в його зміст
◦ протягом перших 3 днів
◦ ні
◦ так
◦ з дозволу Нацкомфінпослуг
227. Основна функція страхового агента
◦ здійснення страхової виплати
◦ інкасація страхової премії
◦ оформлення страхової документації
◦ продаж страхових продуктів
228. Який документ дає право на проведення брокерської діяльності
◦ доручення
◦ страховий поліс
◦ картка медичного огляду
◦ сертифікат
229. Ллойд – це ринок страхових послуг
◦ національний
◦ місцевий
◦ регіональний
◦ світовий
230. За галузевою ознакою виділяють страховий ринок
◦ зовнішній
◦ майнового страхування
◦ внутрішній
◦ світовий
231. У структурі страхового ринку сюрвейєр – це
◦ юридична особа, яка за винагороду здійснює посередницьку діяльність у перестрахуванні
◦ професійний оцінювач страхового ризику
◦ особа, котра будучи зареєстрованою як суб’єкт підприємницької діяльності, має дозвіл виступати
посередником між страхувальником і страховиком
◦ фізична або юридична особа, що вирішила оформити договір страхування
232. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату відшкодування
◦ за показаною вартістю
◦ в розмірі ціни нового майна
◦ в межах страхової суми
◦ у розмірі збитків
233. Галузь страхування
◦ державне
◦ обов’язкове
◦ добровільне
◦ особисте
234. До страхування відповідальності належить страхування
◦ власників автотранспортних засобів
◦ кредитів
◦ інвестицій
◦ наземного транспорту
235. Інтернет-страхування належить до
◦ нетрадиційного страхування
◦ особистого страхування
◦ майнового страхування
◦ обов’язкового страхування
236. Страхова компанія, створена промисловим або комерційним підприємством з метою покриття власних ризиків, – це
◦ брокерська фірма
◦ актуарне товариство
◦ моторне бюро
◦ кептивна компанія
237. Страхування, пов’язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном, – це
◦ медичне страхування
◦ страхування відповідальності
◦ майнове страхування
◦ особисте страхування
238. До підгалузі особистого страхування не відносять
◦ медичне страхування
◦ страхування відповідальності
◦ страхування від нещасних випадків
◦ страхування життя
239. Якщо відшкодування дорівнює ціні нового майна відповідного виду, – це страхування за
◦ дійсною вартістю
◦ системою пропорційної відповідальності
◦ відновною вартістю
◦ системою першого ризику
240. Класифікаційні ознаки, що визначають умови та форми проведення страхування
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241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

◦ соціальні
◦ економічні
◦ юридичні
◦ історичні
Особа, вказана в договорі страхувальником, життя і здоров’я якої є об’єктом страхового захисту – це
◦ вигодонабувач
◦ страховик
◦ страхувальник
◦ застрахований
До суб’єктів страхування не належить
◦ держава
◦ вигодонабувач
◦ страховик
◦ страхувальник
Право страховика звернутися до інших страховиків, які несуть відповідальність перед одним і тим самим
страхувальником з пропозицією розподілити витрати з відшкодування збитків – це
◦ субрагація
◦ диверсифікація
◦ контрибуція
◦ франшиза
До принципів страхування належать
◦ превентивний
◦ форма власності на об’єкт страхування
◦ повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах
◦ найвищий рівень довіри сторін
У яких формах виникли перші страховики
◦ державної страхової організації
◦ акціонерного страхового товариства
◦ страхового товариства з повною відповідальністю
◦ товариства взаємного страхування
Які фонди не входять у сукупний фонд страхового захисту
◦ резервні фонди, передбачені бюджетом
◦ амортизаційні фонди
◦ резерв страхових організацій
◦ резервні фонди підприємства
Що з наведеного входить в поняття страховий захист
◦ збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва
◦ відшкодування збитків, пов’язаних із втратами від програшу в казино
◦ фінансування амортизаційних відрахувань
◦ здійснення страхових заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику
Функція страхування, яка полягає в розподілі на правовій основі втрат та збитків від страхових випадків між
страховиками, страхувальниками, застрахованими, вигодонабувачами та відповідальними за нанесення шкоди
◦ інвестиційна
◦ превентива
◦ розподільна
◦ ризикова
Функція страхування, яка полягає в накопичувальному характері договорів довгострокового страхування життя
◦ інвестиційна
◦ превентива
◦ заощаджувальна
◦ ризикова
Функція страхування, яка полягає в передаванні страховикові за певну плату матеріальної відповідальності за
наслідок ризику, зумовленого подіями, передбаченими чинним законодавством або договором страхування
◦ превентива
◦ інвестиційна
◦ ризикова
◦ заощаджувальна
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Тема :: Податкова система
251. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду
◦ за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених
пунктів
◦ що використовується для потреб для потреб гідроенергетики
◦ за воду, що використовується для протипожежних потреб
◦ що використовується для потреб водного транспорту
◦ що використовується для потреб рибництва
252. До підакцизних товарів в Україні не належать
◦ тютюнові вироби
◦ шоколад
◦ нафтопродукти
◦ алкогольні напої
◦ предмети антикваріату
253. За ставкою ПДВ 0 % оподатковуються операції
◦ передача товарів у схов, оренду
◦ емісія цінних паперів
◦ експорт товарів та послуг
◦ реалізація продуктів дитячого харчування вітчизняного виробництва
◦ роздрібний продаж товарів в зоні митного контролю (магазини дьюті-фрі)
254. Завданнями податкової міліції є:
◦ проведення податкових перевірок
◦ визначення напрямів податкової політики
◦ надання податкових консультацій
◦ запобігання корупції в органах державної фіскальної служби та виявлення її фактів
◦ запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення
255. До завдань органів державної фіскальної служби належать
◦ всі відповіді вірні
◦ прийняття законів що регулюють сплату податків та зборів в Україні
◦ прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування
◦ формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових
платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб
◦ встановлення податкових пільг
256. Самозайнята особа - це
◦ платник податків сферою діяльності якого є виключно сільське господарство
◦ фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність
◦ платник податків, який є фізичною особою підприємцем
◦ фізична особа звільнена від оподаткування
◦ платник податків, який є найманим працівником в межах підприємницької чи незалежної професійної
діяльності
257. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та порядок сплати збору до бюджету встановлюються
◦ Митним кодексом України
◦ Законом України «Про автомобільний транспорт»
◦ Державтоінспекцією
◦ рішенням сільської (селищної, міської) ради
258. Базовий податковий період для податку на нерухоме майно дорівнює
◦ трьом кварталам
◦ календарному року
◦ календарному півріччю
◦ календарному дню
259. Загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні
об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів
◦ туристичний збір
◦ екологічний податок
◦ рентна плата
◦ податок на прибуток
260. До об’єкту оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів не відноситься
◦ земельна ділянка лісового фонду
◦ вірних відповідей немає
◦ другорядні лісові матеріали
◦ деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування
261. Понадлімітне використання води оподатковується
◦ вірних відповідей немає
◦ не оподатковується
◦ в п’ятикратному розмірі
◦ за загальними правилами
262. Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з
◦ вірних відповідей немає
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◦ обсягу води у тому співвідношенні, у якому формується змішане джерело, що зазначається в дозволах на
спеціальне водокористування та договорах на поставку води
◦ фактичних обсягів транспортування води
◦ фактичних обсягів використаної води з урахуванням обсягу втрат в системах водопостачання, встановлених
у дозволі лімітів використання води, ставок плати з урахуванням коефіцієнтів
Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є
◦ обсяг виручки від реалізованої сільськогосподарської продукції
◦ вірних відповідей немає
◦ фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в системах
водопостачання
◦ обсяг мінеральних вод, видобутих дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами
Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є
◦ вірних відповідей немає
◦ розмір ставок плати за користування надрами
◦ тотожна об’єкту оподаткування
◦ вартість обсягів видобутих у корисних копалин для кожного виду корисної копалини
Об’єктом оподаткування для платників фіксованого сільськогосподарського податку є
◦ вірних відповідей немає
◦ площа сільськогосподарських угідь та земель водного фонду
◦ прибуток сільськогосподарських підприємств
◦ обсяг виручки від реалізованої продукції
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є
◦ звітний період не встановлено
◦ півріччя
◦ календарний рік
◦ календарний день
Ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку встановлюються
◦ становить 70 %
◦ у межах до 100 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
◦ у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
◦ у межах до 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати
Податкова декларація, подається для платників податку на доходи фізичних осіб
◦ до 1 серпня року, що настає за звітним
◦ до 1 травня року, що настає за звітним
◦ до 1 березня року, що настає за звітним
◦ до 1 лютого року, що настає за звітним
Основна ставка податку на доходи фізичних осіб у 2016 р.
◦ 18 % від об’єкта оподаткування
◦ 0 % від об’єкта оподаткування
◦ 1 % від об’єкта оподаткування
◦ 70 % від об’єкта оподаткування
Основна ставка податку на прибуток у 2016 р.
◦ 70%
◦ 5%
◦ 18%
◦ 1%
Митний тариф України – це
◦ вірних відповідей немає
◦ вартість товару, що ввозиться або вивозиться, на момент перетину митного кордону
◦ систематизоване зведення ставок мита
◦ систематизоване зведення ставок непрямих податків, що діють в Україні
Митна вартість – це
◦ це ціна товару, що ввозиться або вивозиться, на момент перетину митного кордону
◦ це ціна товару, що обумовлена в контракті
◦ правильної відповіді немає
◦ це сума мита, що сплачується до бюджету
За якими ставками здійснюється обчислення сум акцизного податку для тютюнових виробів
◦ вірних відповідей немає
◦ за ставками у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару одночасно,
але не менше встановленого мінімального податкового зобов’язання
◦ у твердих сумах з одиниці реалізованого товару
◦ ставки встановлюються залежно від виду тютюну
Що є податковим періодом зі сплати ПДВ, якщо платник податку на додану вартість має обсяг операцій,
оподатковуваних ПДВ, за попередній календарний рік 730,5 тис. грн.
◦ півріччя
◦ декада
◦ місяць
◦ день
Операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування осіб віком до 18 років
◦ не є об’єктом оподаткування
◦ звільнені від оподаткування ПДВ
◦ оподатковуються за ставкою 0 %
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◦ оподатковуються за ставкою 20 %
276. Документ, що засвідчує право на одержання податкового кредиту, це
◦ заява платника податків
◦ податкова накладна з ПДВ
◦ ідентифікаційний код
◦ паспорт
277. Коли здійснюється сплата податків та інших обов’язкових платежів
◦ термін необмежений
◦ за вимогою податкового інспектора
◦ протягом календарного року
◦ протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової
декларації
278. Коли необхідно подати податкову декларацію з ПДВ, якщо звітний (податковий) період – місяць
◦ термін необмежений
◦ за вимогою податкового інспектора
◦ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду
◦ протягом календарного року
279. Особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ в органі державної фіскальної служби за своїм
місцезнаходженням у разі якщо:
◦ підприємство планує здійснювати експортні операції
◦ загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 1 млн гривень (без ПДВ)
◦ загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 300 гривень (без ПДВ)
◦ було виявлено порушення податкового законодавства
280. Податкова робота – це
◦ розрахунок податкових платежів
◦ заповнення податкових декларацій
◦ сплата податків та зборів
◦ діяльність платників і органів державної фіскальної служби, спрямована на внесення податків і зборів
(обов’язкових платежів) до бюджету і контролю за платежами
281. Головним інструментом здійснення податкової політики є
◦ державні цільові фонди
◦ державний бюджет
◦ грошові фонди підприємств
◦ фонд нагромадження підприємств
282. Податкова політика – це
◦ фіскальний інструмент формування доходів бюджету
◦ сталий процес діяльності держави, який не потребує коригування у зв’язку з уже затвердженими
економічною та фінансовою програмами розвитку країни
◦ динамічний процес діяльності держави, який змінюється і коригується у зв’язку з об’єктивною необхідністю
розвитку фінансових відносин
◦ заходи держави у сфері встановлення, справляння і контролю за надходженням податків
283. Податкові пільги – це
◦ всі відповіді вірні
◦ звільнення від сплати податку та збору
◦ встановлення зниженої ставки податку та збору
◦ податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору
284. Податкова система – це
◦ правильної відповіді немає
◦ сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються у законодавчому порядку
◦ сукупність обов’язкових платежів до бюджетів, що справляються в державі
◦ сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і розподіляє
централізовані фонди грошових ресурсів
285. Сутність принципу оподаткування „єдиний підхід до встановлення податків та зборів” полягає
◦ у забезпеченні сплати рівних податків і зборів на рівні прибутку і пропорційно більших податків і зборів – на
більші доходи
◦ у тому, що кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені Податковим кодексом податки та збори,
платником яких вона є
◦ у визначенні на законодавчому рівні єдиного підходу щодо усіх обов’язкових елементів податку
◦ у забезпеченні однакового підходу до суб’єктів господарювання при визначенні обов’язків щодо сплати
податків і зборів
286. Носій податку
◦ це бюджет відповідного рівня, до якого надходять податки чи збори
◦ це юридична особа, яка сплачує прямі податки за рахунок доходів, отриманих від реалізації товарів і послуг
◦ це особа, на яку покладається тягар зі сплати податку в результаті процесу перекладання податків
◦ це суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує податки
287. Об’єкт оподаткування – це
◦ це особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок
◦ це фізична величина, щодо якої нараховується податок
◦ це вартісна величина, щодо якої нараховується податок
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288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

◦ це майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з
постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких
податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку
У чому полягає фіскальна функція податків
◦ підвищення ставок та розмірів податкових платежів
◦ у проведенні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
◦ у застосуванні штрафних санкцій до порушників податкового законодавства
◦ забезпечення фінансування та надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів
Податкова база – це
◦ це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі
◦ це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері
◦ це особа, що сплачує податки
◦ фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова
ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання
Залежно від об’єкта оподаткування податки поділяються
◦ розкладні та окладні
◦ податки на доходи, на майно і на споживання
◦ прямі і непрямі
◦ загальнодержавні та місцеві
Грошова сума, з якої стягують податок – це
◦ податкова ставка
◦ податкова база
◦ податковий тягар
◦ податкова квота
Податки – це
◦ усі відповіді правильні
◦ обов’язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів
◦ обов’язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна
◦ обов’язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно
до законів про оподаткування
Яка ознака притаманна податкам
◦ вірної відповіді немає
◦ встановлюються для утримання окремих верств населення
◦ мають обов’язковий характер
◦ встановлюються за умови певної еквівалентності відносин платника з державою
Риса, яка найбільш притаманна податковій системі України
◦ досконалість
◦ системність
◦ висока мобільність
◦ фіскальний характер
Надходження від яких податків переважають у доходах державного бюджету України
◦ інші доходи та обов’язкові платежі
◦ платежів за ресурси
◦ екологічних податків
◦ непрямих податків
Який податок займає найбільшу питому вагу у структурі доходів державного бюджету України
◦ єдиний податок
◦ туристичний збір
◦ податок на додану вартість
◦ екологічний податок
Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є
◦ транспортні засоби
◦ об’єкти житлової та комерційної нерухомості
◦ доходи платника
◦ земельна ділянка
Згідно з податковим кодексом України контролюючими органами є
◦ контрольно-ревізійна служба
◦ податкова міліція
◦ служба безпеки України
◦ податкові органи
◦ митні органи
Податковим кодексом передбачені такі види податкових перевірок
◦ кримінальна
◦ облікова, фактична
◦ фактична
◦ аналітична
◦ документальна, камеральна
Платниками земельного податку є
◦ всі відповіді вірні
◦ нерезиденти
◦ органи місцевого самоврядування
◦ землекористувачі (орендарі)
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◦ власники земельних ділянок
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