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ТИПОВІ ТЕСТИ 

 

з дисципліни «Фінанси» 

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:     071   «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійна програма:  «Облік і аудит» 

Спеціальність:  075  «Маркетинг» 

Освітньо-професійна програма: «Маркетинг» 

 «Електронний маркетинг» 

Спеціальність: 076   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітньо-професійна програма:    «Підприємницька діяльність в авіації» 

                                                          «Підприємництво та бізнес-технології» 

                                                          «Митна та біржова справа» 

Галузь знань:      05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність:      051   «Економіка» 

Освітньо-професійна програма:   «Економічна кібернетика» 

                                                          «Міжнародна економіка» 

                                                      «Економіка підприємства (за видами                  

           економічної  діяльності)» 
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   Зразок 

   

    1.Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

      Що не відноситься до фінансових відносин:  

А) грошові ресурси, які обслуговують роздрібний товарообіг , оплату побутових, 

комунальних , транспортних і інших послуг; 

            Б) грошові ресурси, які обслуговують купівлю-продаж між окремими членами 

суспільства; 

В) гроші , які виступають об'єктом дарування чи спадщини. 

   

     2.Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

  Які функції властиві грошам: 

А) засіб платежу;  

Б) засіб нагромадження; 

В) світові гроші. 

  

    3.   Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

   Фінанси- продукт наявності: 

            А) держави; 

            Б) товарно-грошових відносин; 

            В) держави і товарно-грошових відносин. 

 

   4. Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

      Основними ознаками фінансів є: 

     А) нерозривний зв’язок з існуванням товарно-грошових відносин; 

  Б) обумовленість фінансових відносин наявністю держави як органу управління; 

     В) обмінно-розподільчий характер фінансових відносин; 

  Г) зв’язок фінансових відносин з формуванням грошових доходів та накопичень; 

 Д) забезпечення та відображення руху вартості від одного суб’єкта економічних 

відносин до іншого. 

 

   5. Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

     Що з нижче приведеного відповідає розподільній функції фінансів: 

          А) за допомогою цієї функції суспільство може контролювати повноту і 

своєчасність забезпечення фінансовими ресурсами державу та суб’єктів господарювання; 

          Б) за допомогою цієї функції здійснюється розподіл і перерозподіл валового 

внутрішнього продукту, національного доходу, грошової виручки підприємств та 

організацій; 

         В) здійснюється для забезпечення стабілізації економіки, усунення та попередження 

кризових явищ; 

         Г) реалізується через використання податкових пільг, зниження податкових ставок, 

звільнення від податків, обмеження податкової бази. 

 

6. Виберіть правильну відповідь (одну чи декілька): 

    До сфер фінансових відносин включають: 

          А) фінанси суб’єктів господарювання; 

          Б) фінанси домашніх господарств; 

          В) державні фінанси; 

          Г) міжнародні фінанси; 

          Д )фінансовий ринок; 

          Е) страхування. 

 


