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1. Вступ 

 

Глобалізація фінансового середовища є однією із суттєвих рис сучасної світової 

економічної системи. Динамічне зростання кількості страхових і фінансових 

компаній, фондових і товарних бірж, банківських і небанківських інститутів потребує 

наявності в Україні фахівців, які б могли на високому професійному рівні 

організовувати їх діяльність, вести наукові дослідження у фінансовій сфері та 

надавати обґрунтовані рішення щодо вирішення актуальних фінансових проблем. 

Фахівці-фінансисти, які б відповідали зазначеним вимогам, повинні мати не 

лише кваліфікаційний рівень бакалавра, але й спеціаліста. Такий рівень освіти 

можливий у межах ступеневої освіти, де є можливість варіативності професійної, 

фундаментальної, гуманітарної підготовки та індивідуального творчого підходу до 

навчання студентів.  

З метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки 

вимогам освітньої характеристики після завершення навчання на підставі оцінки 

рівня професійних знань, умінь та навичок випускників-бакалаврів здійснюється 

атестація з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: 

захист бакалаврської роботи та складання фахових атестаційних випробувань при 

прийомі на навчання та здобуття ступеня “Магістр”.  

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання та здобуття ступеня 

“Магістр” складаються з дисциплін професійно-орієнтованої підготовки (Банківська 

система, Бюджетна система, Податкова система, Страхування (Страхові послуги) та 

Фінансовий ринок). При прийомі ж на навчання та здобуття ступеня “Магістр” крім 

фахових вступних випробувань передбачено складання вступного екзамену з 

іноземної мови. 
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2. Теми для підготовки до складання фахових вступних випробувань  

при прийомі на  навчання та  здобуття ступеня “Магістр” 

  

1. Банківська система 

1. Порядок створення й організація діяльності комерційного банку. 

2. Ресурси комерційних банків, їх формування та прогнозування. 

3. Операції комерційних банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного 

обороту підприємств і організацій. 

4. Основи організації банківського кредитування. 

5. Операції банків з векселями. 

6. Фондові операції комерційних банків. 

7. Інвестиційні банківські операції. 

8. Обслуговування комерційними банками зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств та організацій. 

9. Послуги комерційних банків. 

10. Організація грошово-кредитного регулювання. 

 

2. Бюджетна система 

1. Сутність, призначення та роль бюджету держави. 

2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи в Україні. 

3. Бюджетний процес та його учасники. 

4. Система доходів Державного та місцевих бюджетів. 

5. Система видатків Державного та місцевих бюджетів. 

6. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та управління. 

7. Видатки бюджету на соціальний захист населення. 

8. Планування та фінансування видатків на освіту. 

9. Планування та фінансування видатків на охорону здоров’я. 

10. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

 

3. Податкова система 

1. Сутність та види податків. 

2. Механізм функціонування податкової системи України. 

3. Податок на прибуток підприємств. 

4. Податок на доходи фізичних осіб. 

5. Податок на додану вартість. 

6. Акцизний податок. 

7. Мито. 
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8. Екологічний податок. 

9. Рентна плата. 

10. Місцеві податки та збори. 

4. Страхування та страхові послуги 

1. Поняття страхування. 

2. Термінологія та класифікація у страхуванні. 

3. Страхові ризики та їх оцінка. 

4. Страховий ринок та регулювання страхової діяльності. 

5. Страхова організація, основи її діяльності. 

6. Процес страхування, його етапи. 

7. Актуарні розрахунки, показники страхової статистики. 

8. Страховий тариф, методи його розрахунку. 

9. Особисте страхування. 

10. Майнове страхування. 

11. Страхування відповідальності. 

12. Перестрахування та страхування. 

13. Фонди та резерви страховика. 

14. Доходи, витрати та прибуток страховика. 

15. Фінансова надійність страхових компаній. 

 

5. Фінансовий ринок 

1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

2. Регулювання фінансового ринку 

3. Фінансові посередники 

4. Процентні ставки та їх структура 

5. Ризик і ціна капіталу 

6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів 

7. Ринок пайових цінних паперів 

8. Ринок похідних фінансових інструментів 

9. Грошовий ринок і ринок банківських позик 

10. Валютний ринок 

11. Фондова біржа та біржові операції 

12. Фундаментальний і технічний аналіз
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3. Зразок тестових завдань фахових вступних випробуваньпри прийомі на навчання 

та здобуття ступеня “Магістр” 
 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Факультет бізнесу та сфери обслуговування 
 

«Затверджую» 

Ректор Державного університету «Житомирська 

політехніка», д.е.н., проф. 

 

____________________ Євдокимов В.В.  

 

“______”__________________2020 р. 

Затверджено на засіданні атестаційної комісії, 

протокол № __ від __ __________ 2020 р. 

Голова атестаційної комісії, д.е.н., проф. 

 

_____________________ Виговська Н.Г. 

 

“______”__________________2020 р. 
 

ПИСЬМОВЕ ТЕСТУВАННЯ 

при прийомі на навчання та здобуття ступеня магістр  

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

Варіант № _______ 
 

№ 

п/п 
Текст завдання Варіанти відповідей 

1-й рівень складності Правильна відповідь – 2 бали 

1. Банківська система України є: А) однорівневою;  

Б) дворівневою;  

В) трирівневою; 

Г) чотирьохрівневою; 

Д) немає правильної відповіді 

2-й рівень складності Правильна відповідь – 4 бали 

2. А. Бюджетні установи в особі їх керівників, 

які відповідно до статті 22 Бюджетного 

Кодексу отримують повноваження шляхом 

встановлення бюджетних призначень 

1. Учасники бюджетного 

процесу 

А. а-1, б-3, в-2; 

Б. а-2, б-3, в-6; 

В. а-5, б-3, в-4; 

Г. а-1, б-5, в-4; 

Д. а-5, б-6, в-1. 

Б. Розпорядники бюджетних коштів бюджетна 

установа в особі її керівника, уповноважена на 

отримання бюджетних асигнувань, взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення витрат 

бюджету 

2. Бюджетні установи 

В. Одержувач бюджетних коштів - суб'єкт 

господарювання, громадська чи інша 

організація, яка не має статусу бюджетної 

установи, уповноважена розпорядником 

бюджетних коштів на здійснення заходів, 

передбачених бюджетною програмою, та 

отримує на їх виконання кошти бюджету 

3. Розпорядники 

бюджетних коштів 

 4. Одержувач бюджетних 

коштів  

 5. Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

 6. Місцеві бюджети 

3-й рівень складності П р а в и л ь н а  в і д п о в і д ь  –  6  б а л і в  

3. Визначити загальну суму податку на доходи фізичних осіб за звітний 

податковий період, якщо відомо, що працівниця Савченко С.О. за місяць 

отримала дохід від надання майна в оренду – 5000,00 грн. 

А. 1099,50 грн.; 

Б. 750,00 грн.; 

В. 900,00 грн.; 

Г. 1000,00 грн.; 

Д. 1320,00 грн. 
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4. Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 

Екзаменаційні картка складається з 40-ти тестових завдань, по питанням з 

дисциплін “Банківська система”, “Бюджетна система”, “Податкова система”, 

“Страхування (Страхові послуги)” та “Фінансовий ринок”, внесеним в програму. 

Правильно вирішене тестове завдання 1 рівня складності оцінюється в 2 бали, 2 

рівня складності в 4 бали та 3 рівня складності в 6 балів відповідно. Результати 

фахового вступного випробування оцінюються за 100 бальною шкалою від 100 до 200 

балів. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими на зарахування до Житомирського державного технологічного 

університету за ступенем магістр можуть бути вступники, які набрали не менше 124 

балів по фахових вступних випробуваннях.  
 

5. Таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками  

фахових вступних випробувань в рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів) 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

0 100 13 126 26 152 39 178 

1 102 14 128 27 154 40 180 

2 104 15 130 28 156 41 182 

3 106 16 132 29 158 42 184 

4 108 17 134 30 160 43 186 

5 110 18 136 31 162 44 188 

6 112 19 138 32 164 45 190 

7 114 20 140 33 166 46 192 

8 116 21 142 34 168 47 194 

9 118 22 144 35 170 48 196 

10 120 23 146 36 172 49 198 

11 122 24 148 37 174 50 200 

12 124 25 150 38 176   
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6. Зразок бланка результатів фахових вступних випробувань  

при прийомі на навчання та здобуття ступеня “Магістр” 

 
Державний університет «Житомирська політехніка» 

Факультет бізнесу та сфери обслуговування 
 

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТІВ 
фахових вступних іспитів для вступу на навчання та здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

__________________________ 
(шифр) 

“__” ________ 20 __ р.      Варіант № _______ 
 

№ 

тестового 

завдання 

Варіант 

відповіді 

Кількість 

отриманих балів  

(заповнюється 

членами комісії) 

№ тестового 

завдання 

Варіант 

відповіді 

Кількість 

отриманих балів 

(заповнюється 

членами комісії) 

1.   26.   

2.   27.   

3.   28.   

4.   29.   

5.   30.   

…   …   

…   …   

…   …   

25   50   

Загальна кількість балів  
 

Виправлення не допускаються 

Кількість набраних балів ___________________________________________ 
         (сума прописом) 

Голова фахової атестаційної комісії ______________ проф. Н.Г. Виговська  
 

Члени фахової атестаційної комісії: 
 

     ______________________ доц. М.М. Александрова 
 

     ______________________ доц. А.Ю. Полчанов  
 

Секретар фахової 
 атестаційної комісії      ________________доц. В.В. Довгалюк 
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7. Рекомендована література 

1. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. – 

Житомир: ЖДТУ, 2010. – 184с. 

2. Александрова М. М. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: 

ЦУЛ, 2002. – 208 с. 

3. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, 

М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: 

КНЕУ, 2003. – 599 с. 

4. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // 

Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 54. 

5. Банківські операції. Курс лекцій (з грифом МОНмолодьспорту). Петрук О.М., 

Мошенський С.З., Новак О.С. Житомир, ЖДТУ. – 2011. – 568 с. 

6. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, 

С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-

Прес, 2002. – 438 с. 

7. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в 

Україні // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 28. 

8. Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд 

розвитку у 2005 році // Вісник НБУ. – 2006. – № 2. – С. 5. 

9. Бридун Є.С. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-

економічних збитків. – Х.: Вид-во “Форт”, 2004. – 256 с. 

10. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика 

застосування активних методів навчання: Навчальний посібник. – К.: ВД 

Професіонал, 2004. 

11. Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного 
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8. Перелік питань до складання фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання та здобуття ступеня “Магістр” 

№ п/п Текст завдання 

1-й рівень складності 

Банківська система 
1. Банківська система України є: 

2. Банки в Україні створюються у формі: 

3. Банк з іноземним капіталом – це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному іноземному інвестору, становить не менше: 

4. Банки, які виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги 
своїм клієнтам, називаються: 

5. Основним завданням НБУ є: 

6. Які банки здійснюють довгострокове кредитування здебільшого під заставу 
нерухомості? 

7. Банк називається державним, якщо: 

8. Термін “банк” у своїй назві можуть використовувати: 

9. Визначення курсу валют називають: 

10. Вкажіть неправильну форму реорганізації комерційного банку: 

11. Основною причиною анулювання ліцензії комерційного банку є: 

12. Статут банку має містити інформацію про: 

13. Банк набуває статусу юридичної особи: 

14. Банківська система виконує наступні функції: 

15. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, то банк 

сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти: 

16. До органів управління банку належать: 

17. Складовою системи внутрішнього контролю банку є:  

18. До компетенції загальних зборів учасників банку належить прийняття рішень 

щодо: 

19. До функцій спостережної ради не належать прийняття рішень щодо:  

20. Правління (рада директорів) банку є: 

21. Правління (рада директорів) банку здійснює управління щодо: 

22. Центральний банк в Україні має назву: 

23. Органом оперативного контролю спостережної ради банку є: 

24. Керівниками банку є: 

25. Хто встановлює граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському 

валютному ринку України: 

26. Комітет, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової 

конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань 

операційних доходів, має назву: 

27. Управляти пропозицією грошей шляхом її зміни (збільшення/зменшення) адекватно 
реагуючи на потреби економіки, дозволяє банківській системі: 

28. Перелік операцій та основних завдань, які має здійснювати відповідальний 
виконавець, його технологічні зв’язки з іншими працівниками та підрозділами банку 
визначає такий документ: 

29. Існують два шляхи створення центрального банку: 
30. Операції, за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, 

називаються: 

31. Який з наведених ресурсів є власним? 
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32. Статутний капітал комерційного банку може створюватися за рахунок: 

33. Статутний капітал банку може створюватися шляхом внесення: 
34. Банк має право здійснювати виплату дивідендів: 

35. Визначте, які з наведених банківських операцій є активними: 
36. Активні операції комерційного банку – це: 
37. Згідно з вимогами НБУ мінімальний рівень статутного капіталу комерційного банку 

становить: 

38. На скільки відсотків від її первинного розміру щорічно зменшується сума 

субординованого боргу, уключеного до капіталу протягом п’яти останніх років дії 

договору? 

39. Залучені кошти комерційного банку – це: 

40. Мінімальний розмір резервного капіталу банку, визначений законодавством, не може 
бути меншим за: 

41. Розмір відрахувань до резервного фонду до досягнення необхідного розміру, має 
бути не меншим за: 

42. Викуплені банком власні акції повинні бути анульовані або реалізовані у термін: 
43. Клієнтами центральних банків є: 
44. Банк зобов’язаний письмово повідомити НБУ про наміри придбати загальну кількість 

акцій загальної емісії у розмірі: 
45. Банкам забороняється випуск акцій: 

46. Банкам забороняється викуповувати власні акції у випадку: 

47. Основний капітал банку містить такі елементи: 

48. Яке з наведених нижче тверджень є правильним: 

49. Функціями власного капіталу є: 

50. Регулятивний капітал банку складається з: 

51. Субординовий борг – звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за 

умовою контракту не можуть бути забрані з банку: 

52. Грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті 

або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на 

договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під 

процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства 

України та умов договору, це: 

53. За способом випуску ощадні сертифікати поділяються на: 

54. Грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах 

видачі депозиту на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за 

розпорядженням власника рахунку, це: 

55. Залучені кошти комерційного банку – це: 

56. Вклади приймаються банком: 

57. Чи є дотримання письмової форми договору обов’язковою умовою взаємовідносин 

між вкладником та комерційним банком? 

58. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право 

власника сертифіката або його правонаступника на одержання після закінчення 

встановленого строку суми вкладу та процентів, установлених сертифікатом, у банку, 

який його видав, – це: 

59. Ощадний сертифікат, який випущений банком з визначеною процентною ставкою, це: 

60. Договір, що засвідчує право комерційного банку управляти залученими від 

юридичних і фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко 

визначений строк суму депозитного вкладу, і відсотки за його користування, це: 

61. Процентні ставки за вкладними операціями встановлюються: 

62. Нараховані проценти за вкадами юридичних осіб відповідно до умов договору 
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банківського вкладу повертаються шляхом: 

63. Основним інструментом формування залучених коштів в банку є: 

64. Операції з надання банкам кредитів у встановленому НБУ порядку мають загальну 

назву: 

65. Тендер, на якому НБУ наперед установлює ціну (процентну ставку), за якою банки 
можуть одержати кредити рефінансування або розмістити в НБУ кошти, це: 

66. Кредит рефінансування, який надається банку для підтримки ліквідності в разі 
реальної загрози стабільності його роботи:  

67. Кредит, який наданий банку Нацбанком за оголошеною процентною ставкою через 
постійно діючу лінію рефінансування на термін до наступного робочого дня, це: 

68. Операції  РЕПО поділяються: 
69. Кредити “овернайт” поділяються на: 

70. Одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи 
норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської 
діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення 
банківського законодавства: 

71. Стабілізаційний кредит надається на строк: 
72. Загальний строк користування стабілізаційним кредитом з урахуванням усіх 

продовжень строку користування ним не може перевищувати: 

73. Письмове розпорядження власника поточного рахунку банку, в якому відкрито 
рахунок, виплатити вказану суму пред’явнику, – це: 

74. Строк дії чекової книжки становить: 

75. Національний банк виконує такі функції: 
76. Відповідно до Конституції України розроблення Основних засад грошово-кредитної 

політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики є 
основними завданнями: 

77. Залежно від платіжної системи платіжні картки поділяються на: 

78. За видом власності пластикові картки бувають: 
79. В місцях, де здійснюються операції із застосуванням платіжних карток має 

розміщуватися зображення торгівельної марки: 

80. Корпоративні платіжні картки можуть застосовуватись для: 
81. Позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове 

користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та 
цільового характеру використання, має назву: 

82. Кредити за строками користування поділяються на: 

83. До основних принципів банківського кредитування належать: 

84. Хто приймає рішення про надання кредиту, незалежно від заявленого розміру 

кредиту? 

85. Співвідношення всіх вимог банку до контрагента або групи пов’язаних контрагентів 

та всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо контрагента або групи 

пов’язаних контрагентів, до регулятивного капіталу, це: 

86. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента не може 

перевищувати: 

87. Норматив великих кредитних ризиків не повинен перевищувати регулятивний 

капітал більш як у: 

88. Банку не дозволяється надавати кредити будь-якій особі на: 

89. Кредитні ризики можуть мінімізуватися за допомогою відповідного забезпечення, до 

якого належать: 

 

90. Процентна ставка банку повинна бути по відношенню до облікової ставки 
центрального банку: 
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91. Різниця між ціною продажу цінних паперів, отриманих як застава, та розміром 
позички, яка не була повернена, спрямовується: 

92. Архів, де концентрується вся необхідна документація – бухгалтерська і фінансова 
звітність, листування, аналітичні оглядини і оцінки кредитоспроможності, документи 
про заставлене майно та ін., називається: 

93. Кредити, надані клієнтами банку, є часткою: 
94. Об’єктом комерційного кредиту не можуть бути: 

95. Особливий вид економічних відносин щодо надання кредитів під заставу нерухомого 
майна має назву: 

96. Правління Національного банку очолює: 

97. Наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через 

несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали це: 

98. НБУ видає такі види ліцензій на здійснення валютних операцій: 
99. Уповноважені банки та інші фінансові установи мають право здійснювати операції, 

пов’язані з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території 
України пункти обміну іноземних валют на підставі: 

100. Метод пом’якшення ризику шляхом розподілу вкладень та обмеження впливу 
фактора ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем: 

101. Перерозподіл ризиків шляхом трансформації активів банку – позик та інших активів 
– у цінні папери для продажу інвесторам, – це: 

102. Наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, 
акціонерами (учасниками) або органами нагляду, має назву: 

103. Стан фінансової системи, за якого вона здатна належним чином виконувати основні 
функції, такі як фінансове посередництво та здійснення платежів, а також 
протистояти кризовим явищам, називається: 

104. Основою якої рейтингової системи є оцінка ризиків та визначення рейтингових 
оцінок за основними компонентами діяльності банку: 

105. У США центральний банк має назву: 

106. Вибір центральним банком монетарних інструментів, які є найкращими для 

досягнення поставленої мети – це: 

107. НБУ має форму власності: 

108. Основні засади грошово-кредитної політики розробляє: 

109. Співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і 

позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі 

має назву: 

110. Рейтинг банківської установи за рейтинговою системою CAMЕLSО визначається за 

балами: 

111. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку в 

межах : 

112. Основною метою банківського нагляду відповідно до законодавства України є: 

113. Наглядова діяльність Національного банку України охоплює : 

114. Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі: 

115. Основними формами банківського нагляду є: 

116. Проведення державної реєстрації банків та ліцензування їх діяльності є формою: 

117. Планова інспекційна перевірка банківських установ здійснюється з періодичністю не 

рідше: 

118. Основними інструментами грошово-кредитної політики є: 

119. Цілі грошово-кредитної політики поділяються на: 

120. Типи грошово-кредитної політики: 
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121. Інструменти грошово-кредитної політики за формою впливу поділяються на: 

122. В Україні система гарантування вкладів поширюється на депозити: 

123. Які види внутрішніх загроз можуть впливати на рівень фінансової безпеки банків? 

124. Система заходів банку, спрямованих на покращення його фінансового стану, 

структури активів, дохідності капіталу, а також на усунення порушень, що призвели 

до скрутного фінансового стану банку, це: 

Бюджетна система 
125. Головними функціями бюджету є: 

126. Праобраз бюджетних відносин виник: 

127. Об’єктом фінансових відносин є: 

128. Закон «Про Державний бюджет України» був уперше затверджений: 

129. Державний бюджет – це: 

130. Бюджет держави є складова ланка: 

131. Економічна сутність бюджету полягає у: 

132. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану? 

133. Бюджетний механізм містить: 

134. Способи обов’язкової мобілізації коштів у дохід держави: 

135. Кошти з резервного фонду надаються на фінансування: 

136. Складовими кошторису є: 

137. До місцевих бюджетів належать: 

138. На якому рівні формуються бюджети міст районного значення, селищ, сіл: 

139. Принцип обґрунтованості бюджету полягає у: 

140. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається: 

141. Субвенції – це: 

142. Зведений бюджет характеризує: 

143. Контроль за використанням коштів державного бюджету України від імені Верховної 

Ради України здійснює: 

144. До міжбюджетних трансфертів не належить: 

145. Склад доходів державного бюджету визначається: 

146. До доходів спеціального фонду Державного бюджету належить: 

147. Найбільшим джерелом доходів Державного бюджету України за роки незалежності є: 

148. Податковими надходженнями визначаються встановлені законом Украхни про 

оподаткування: 

149. Згідно з Бюджетним кодексом розподіл видів видатків між державним бюджетом та 

місцевими бюджетами може здійснюватися на основі принципу: 

150. До видатків на економічну діяльність не належать: 

151. Секвестрування – це: 

152. Кабінет Міністрів України зобов’язаний подати до Верховної Ради проект Закону 

«Про Державний бюджет України» на наступний рік: 

153. Проект Закону «Про Державний бюджет України» розробляється: 

154. Систематизований розподіл доходів і видатків державного бюджету це: 

155. У доходах бюджету відображається: 

156. Принципи побудови бюджетної системи передбачені: 

157. Розпис доходів та видатків Державного бюджету України затверджує та контролює: 

158. Бюджетні асигнування – це: 

159. Ефективність бюджетного процесу залежить від: 

160. Власні доходи місцевих бюджетів це: 

161. Бюджетна система України включає рівні, що відповідають адміністративно-

територіальному поділу держави: 
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162. За якими принципами нормуються видатки на харчування в лікарнях? 

163. Види додаткових виплат вчителя включають: 

164. Основною функцією головного розпорядника бюджетних коштів є: 

165. Бюджетний кодекс України був прийнятий: 

166. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на термін: 

167. Які основні функції бюджету держави? 

168. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 

169. Бюджетний кодекс України набрав чинності: 

170. Бюджетним кодексом України визначаються:  

171. Зведений бюджет України включає: 

172. Державний бюджет України затверджується: 

173. До доходів загально фонду Державного бюджету України належить: 

174. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні: 

175. Бюджетна класифікація містить у собі: 

176. Принципи бюджетного фінансування повинні мати: 

177. Рахунки, що відкриваються в органах Державного казначейства головним 

розпорядникам бюджетних коштів для зарахування виділених асигнувань 

державного бюджету без зазначення кодів бюджетної класифікації видатків і 

подальшого їх зарахування на особові та реєстраційні рахунки – це: 

178. Оптимальним рівнем бюджетного дефіциту є: 

179. Активний і пасивний бюджетний дефіцит виділяється за: 

180. Джерелами формування доходів державних цільових позабюджетних фондів є: 

181. Бюджетами місцевого самоврядування є: 

182. Бюджетний кодекс визначає такі принципи побудови бюджетної системи: 

183. Форма міжбюджетних відносин в Україні є: 

184. Бюджетним кодексом України регулюються: 

185. Форми бюджетного фінансування: 

186. Найнебезпечнішою формою бюджетного дефіциту є:  

187. За економічною класифікацією видатків бюджету, видатки поділяються: 

188. Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву? 

189. Що відображає відомча класифікація видатків бюджету? 

190. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного та місцевого 

бюджетів здійснюються відповідно до: 

191. Джерела фінансування видатків на освіту: 

192. Джерелами наповнення бюджету є: 

193. До видатків бюджету на державне управління належать: 

194. Згідно з Бюджетним кодексом принцип повноти це: 

195. Які є групи видатків бюджету за економічною структурою? 

196. Фінансовий план, що є розписом доходів та витрат, – це: 

197. Класифікація боргу і класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими 

ознаками: 

198. Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету? 

199. Згідно з Бюджетним кодексом під час складанні та виконанні бюджетів усі учасники 

бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі 

національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом 

забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою може здійснюватися 

на основі принципу: 

200. Видатки бюджету надання кредитів з бюджету, погашення боргу це: 

201. Бюджетний устрій це: 
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202. Дефіцит бюджету – це: 

203. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів АРК, органів місцевого 

самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та 

безповоротній основі називаються: 

204. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні 

та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування: 

205. Функціональна класифікація видатків бюджету відображає: 

206. За причинами виникнення бюджетний дефіцит є: 

207. Розрахунковий обсяг видатків на освіту визначається:  

208. Органи Казначейства України несуть відповідальність за: 

209. Бюджетний розпис це: 

210. Видатки державного бюджету на освіту спрямовуються на фінансування: 

211. Для розрахунку оплати навчальних годин вчителя необхідно: 

212. Обсяги фінансування кошторису визначаються:  

213. Бюджетні асигнування – це форма: 

214. Бюджет за економічним змістом – це: 

215. Види кошторисів, що складаються у закладах освіти: 

216. В основу складання кошторису загальноосвітньої школи покладено наступні 

показники: 

217. Формами зовнішнього державного кредиту: 

218. Основними функціями бюджету держави є: 

219. Види додаткових оплат вчителя містять: 

220. Бюджет як фінансовий план — це: 

221. Кошторис – це: 

222. Педагогічна ставка в загальноосвітній школі – це: 

223. Джерелом покриття бюджетного дефіциту є: 

224. Ставка заробітної плати вчителя залежить від: 

225. До системи соціального забезпечення належать такі наступні заклади: 

226. Реверсна дотація – це: 

227. Залежно від ролі у відтворенні виробництва видатки бюджету класифікуються: 

228. Бюджетний дефіцит відповідно до ознаки – зв’язок з державним боргом буває: 

229. Види бюджетів в Україні: 

230. Джерелом фінансування дефіциту бюджету в Україні є: 

231. Перший кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування це: 

232. Фонд заробітної плати вчителів визначається як: 

233. Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за призначеними 

субсидіями, проводиться у випадках: 

234. В основу складання кошторису видатків лікарень покладено такі показники: 

235. Визначити середню ставку заробітної плати вчителя на місяць можна, якщо: 

236. Середньорічна кількість ліжок по лікарні розраховується: 

237. Показник, що характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними 

закладами: 

238. Показник, що лежить в основі планування видатків лікарні на харчування і 

медикаменти: 

239. Для фінансування видатків медичних установ держави використовуються такі види 
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грошових ресурсів держави: 

240. Ставка заробітної плати лікаря залежить: 

241. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави: 

242. Бюджети, що входять до складу бюджетів місцевого самоврядування: 

243. Стадіями бюджетного процесу в Україні є: 

244. До бюджетної системи України належать: 

245. Борг класифікується: 

246. Міжбюджетні трансферти це: 

247. В основу складання кошторису видатків амбулаторно-поліклінічного закладу 

покладено такі показники: 

248. Існуючі методи формування доходів бюджету: 

Податкова система 
249. Податковим кодексом України встановлено такі види податків: 

250. Податок – це: 

251. До місцевих податків відносяться: 

252. Об’єкт оподаткування – це: 

253. Платник податку – це: 

254. Одиниця виміру бази оподаткування – це: 

255. Податкові пільги – це: 

256. Ставка податку (абсолютна, відносна) – це: 

257. До загальнодержавних податків та зборів належать: 

258. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки класифікуються: 

259. Прямими є податки: 

260. Податки є непрямими: 

261. До загальнодержавних податків та зборів не належить: 

262. Податкова система України – це: 

263. Податки, які встановлюються в цінах товарів, робіт, послуг та їх розмір для окремого 

платника не залежить від його доходу – це: 

264. Податки, які встановлюються безпосередньо щодо доходів платників і їх розмір 

залежить від масштабів об’єкта оподаткування – це: 

265. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів 

несуть: 

266. До місцевих податків та зборів належать: 

267. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного та місцевого 

бюджетів здійснюються відповідно до: 

268. Податок на майно, згідно чинного законодавства відноситься до: 

269. Майно, товари, дохід (прибуток) або його частин, обороти з реалізації товарів (робіт, 

послуг) є: 

270. Період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів 

податків та зборів є: 

271. Фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого 

застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру 

податкового зобов’язання – це: 

272. Розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази 

оподаткування – це: 

273. Фізичні особи (резиденти і нерезиденти), юридичні особи (резиденти і нерезиденти), 

які мають, одержують об’єкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що 

є об’єктом оподаткування згідно податкового законодавства є: 
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274. Множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних 

коефіцієнтів є: 

275. Встановлений податковим законодавством строк та порядок подання податкових 

декларацій за базовий звітний (податковий) період є: 

276. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі: 

277. Розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

співвідношенні до одиниці виміру бази оподаткування є: 

278. Розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно 

кожної одиниці виміру бази оподаткування є: 

279. Максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком є: 

280. Передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків 

від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі за наявності певних підстав є: 

281. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, з 

умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на 

користь таких осіб державними органами, іншими уповноваженими органами 

юридично значимих дій є: 

282. Обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку 

та збору в порядку і строки визначені законодавством є: 

283. До місцевих податків та зборів не належить: 

284. Податкова пільга надається шляхом: 

285. Строк та порядок сплати податку визнається: 

286. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику в 

Україні є: 

287. Якщо особа не зареєстрована як платник ПДВ, а ввозить товари на територію 

України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, то вона: 

288. Заява на обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ подається: 

289. Заява на добровільну реєстрацію як платника ПДВ подається: 

290. У реєстраційній заяві можна навести бажаний (запланований) день реєстрації як 

платника ПДВ для осіб, які підпадають: 

291. Останній день строку подання заяви на реєстрацію як платника ПДВ переноситься у 

випадках, якщо день припадає на: 

292. Контролюючий орган зобов’язаний ввести до реєстру платників ПДВ запис про 

реєстрацію з: 

293. Платник ПДВ може отримати витяг з реєстру платників ПДВ: 

294. До загальнодержавних податків і зборів відносяться: 

295. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією ДПС України 

оприлюднює: 

296. У разі зміни даних про платника ПДВ: 

297. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам 

здійснюється відповідно до чинного законодавства: 

298. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового 

агента або уповноваженого представника є: 

299. Подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, 

встановлених податковим законодавством є: 

300. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що 

стосується обчислення і сплати податків та зборів є: 

301. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав є: 
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302. Одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків в порядку і на умовах, 

встановлених чинним податковим законодавством є: 

303. Повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та 

зміну місця проживання фізичної особи-підприємця є: 

304. Допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок 

до обстеження приміщень є: 

305. Забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового 

обов’язку, протягом строків встановлених законодавством є: 

306. Платник податків зобов’язаний: 

307. Платник податків має право: 

308. Особа, утворена в результаті реорганізації платника ПДВ: 

309. Податковим обов’язком визнається: 

310. Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити: 

311. Анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у разі, якщо особа: 

312. Анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у разі, якщо: 

313. Анулювання реєстрації здійснюється на дату: 

314. Платник ПДВ, який має податкове зобов’язання за результатами останнього 

податкового періоду, має право або повинен: 

315. Об’єктом оподаткування є операції платників ПДВ з: 

316. Платниками податку на прибуток підприємств є: 

317. Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є: 

318. Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств становить (01.01.2019 р.): 

319. Звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств: 

320. Об’єкт оподаткування податком на прибуток страховика, що здійснює довгострокове 

страхування життя, оподатковується за ставкою:  

321. Податковою базою для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є: 

322. Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

323. Не є платниками податку на доходи фізичних осіб: 

324. Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є: 

325. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на 

доходи фізичних осіб включаються: 

326. Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за 

наслідками: 

327. Датою виникнення зобов’язань з постачання товарів вважається дата: 

328. До суми винагород, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов 

цивільно-правового договору застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 

у розмірі: 

329. Датою виникнення зобов’язань з постачання товарів вважається дата: 

330. За касовим методом визначається дата виникнення податкового зобов’язання 

платниками, які: 

331. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у 

вигляді заробітної плати платнику податку на доходи фізичних осіб: 

332. Оберіть варіант, у якому всі доходи включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу:  

333. База оподаткування операцій з постачання товарів не може бути: 

334. Податкове зобов’язання не нараховується на: 

335. У разі постачання квитків на проїзд в автобусах базою оподаткування є: 

336. За ставкою ПДВ 7% оподатковуються такі операції: 

337. Виграші у державній грошовій лотереї оподатковуються податком на доходи 
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фізичних осіб за ставкою: 

338. Граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної 

пільги при утриманні податку на доходи фізичних осіб, розраховується виходячи з: 

339. У разі смерті платника ПДФО або оголошення його судом померлим, податок за 

останній податковий період: 

340. Будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) 

на користь платника податку протягом податкового періоду – це: 

341. Ставка податку на доходи фізичних осіб щодо доходу у вигляді дивідендів по акціях 

та корпоративних правах нарахованих резидентами становить: 

342. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується 

готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до 

бюджету: 

343. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги здійснює: 

344. До загального місячного оподатковуваного доходу не включається: 

345. До податкової знижки не включаються витрати пов’язані з: 

346. Якщо платник податку на доходи фізичних осіб є студентом, то на яку податкову 

соціальну пільгу він має право: 

347. Податкова соціальна пільга може бути застосована до: 

348. Податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) до бюджету під час: 

349. Платниками податку на додану вартість є: 

350. Особа зобов’язана зареєструватись як платник ПДВ, якщо загальна сума від 

здійснених операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних 

місяців сукупно перевищує: 

351. Операції, які звільнені від оподаткування: 

352. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість 

реєстраційна заява подається до контролюючого органу: 

353. Від оподаткування звільнені: 

354. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з 

доходів фізичних осіб не включаються такі доходи: 

355. Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

356. Базою оподаткування податком на додану вартість в разі постачання товарів/послуг 

є: 

357. Не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість: 

358. Ставки податку на додану вартість встановлюються до бази оподаткування в таких 

розмірах: 

359. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з: 

360. У якому з наведених варіантів вказано операцію, яка звільнена від оподаткування 

ПДВ: 

361. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з: 

362. Ставка податку на додану вартість у розмірі 7% застосовується по операціях: 

363. Податковий кредит – це: 

364. До складу рентної плати не входить: 

365. Датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ є: 

366. Платниками акцизного податку є особа, яка: 

367. Платниками екологічного податку є: 

368. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету 

визначається: 

369. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку-продавець 

товарів/послуг зобов’язаний скласти податкову накладну: 
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370. Податкова декларація з податку на додану вартість за базовий звітний (податковий) 

період подається: 

371. Операції з ввезення товарів на митну територію України: 

372. Операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової 

інформації та книжок, підручників вітчизняного виробництва: 

Страхування та страхові послуги 
373. Андерайтери є професійними оцінювачами: 

374. Фонд самострахування …  

375. У випадку дострокового припинення договору страхування життя за ініціативою 

страхувальника страховик виплачує 

376. За пропорційною системою страхування виплата страхового відшкодування 

здійснюється в розмірі: 

377. До гарантійного фонду страховика не належать: 

378. Підтвердженням укладання договору страхування є: 

379. Який принцип страхування передбачає передачу права страховику на стягнення суми 

страхового відшкодування з винних осіб в межах здійснених страхових виплат? 

380. Яка функція страхування передбачає вкладання тимчасово вільних коштів страховика 

в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку на 

умовах диверсифікації, безпечності, зворотності, прибутковості, ліквідності? 

381. Страховий брокер здійснює свою діяльність від: 

382. До істотних умов договору страхування належить … 

383. Аквізіція – це 

384. Дію договору страхування може припинити 

385. Залежно від форми страхування розрізняють: 

386. Залежно від об’єкта страхування розрізняють  

387. Статутний капітал страхової компанії ризикової сфери повинен бути не менше: 

388. За організаційною формою страхова компанія не може бути у вигляді 

389. В основу поділу страхування на галузі покладено: 

390. Економічна сутність страхування визначається: 

391. Постійний клієнт страхової компанії може отримати пільги у вигляді: 

392. Непропорційне перестрахування здійснюється за договором: 

393. Які із зазначених видів страхування є обов’язковими: 

394. Які з видів страхування не належать до майнового страхування 

395. Договір майнового страхування містить: 

396. При достроковому розірванні договору майнового страхування та при відсутності 

настання страхового випадку страхувальник отримує: 

397. Сюрвеєр – це експерт, який здійснює за проханням страховика або страхувальника 

398. Назвіть етап страхування, який безпосередньо передує процесу «супровід страхового 

договору»? 

399. Диспашер – це фахівець, який 

400. Аджастери, диспашери та аварійні комісари є професійними оцінювачами: 

401. Обов’язковому страхуванню спортсменів вищих категорій підлягають: 

402. Різновид страхування життя, який полягає в утворенні товариств з метою збору і 

капіталізації вкладів для подальшого поділу нагромаджених коштів серед осіб, які 

дожили до певного віку – це:  

403. Редукція договору страхування життя – це: 

404. Місцем дії договору добровільного медичного страхування є територія: 

405. Відмова страхувальника від усіх прав власності на застрахований об’єкт на контроль 

страховика за умовами отримання від останнього всього належного страхового 
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відшкодування – це: 

406. Право на отримання відшкодування за шкоду, пов’язану із смертю потерпілого 

внаслідок ДТП мають: 

407. Принциповою відмінністю страхування життя від ризикових видів особистого 

страхування є те, що ймовірність настання страхових випадків завжди дорівнює: 

408. Частина страхової премії, яка призначена для покриття витрат страховика на ведення 

справи, включається до: 

409. Викупна сума у страхуванні життя – це: 

410. Етап управління ризиком, під час якого відбувається систематичне виявлення джерел 

ризику, визначення факторів, проведення їх класифікації та попередньої оцінки 

значущості кожного з факторів, – це: 

411. У законодавстві країн Європейського Союзу передбачено поділ страхування на два 

розділи: 

412. Компанія, утворена для страхування певних груп підприємств або специфічних за 

розміром та характером ризиків, вважається: 

413. Нагромаджувальне страхування з одночасним страховим захистом на випадок смерті 

та з метою забезпечення визначеного капіталу до певної дати є: 

414. Умови страхування, які входять у пакет необхідних документів для ліцензування, 

визначають права та обов’язки сторін страхових правовідносин, а також сам об’єкт 

страхування, винятки, у разі яких страховик звільняється від сплати страхового 

відшкодування – це: 

415. Супровід договору страхування передбачає: 

416. Вид страхування, предметом якого є майнові інтереси громадян, пов’язані зі 

здоров’ям застрахованої особи, наданням медичної допомоги населенню, – це: 

417. Необхідність формування страхового фонду пов’язана з: 

418. Міжнародна організація зі страхування кредитів була створена в: 

419. Обчислення нормативного запасу платоспроможності страховика, що здійснює 

страхування життя, відбувається на основі … 

420. Страхова послуга за своєю сутністю є: 

421. Страховий тариф включає … 

422. Витрати на фінансування превентивних заходів формують: 

423. Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 % 

сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів, 

страховик відповідно до законодавства зобов’язаний: 

424. При настанні страхового випадку страхувальник, в першу чергу, повинен: 

425. Залежно від спрямованості реклами у страхуванні розрізняють … 

426. Період очікування при страхуванні ренти (ануїтетів) – це строк між: 

427. Частина нарахованої страхової премії (внесків) за договором, що відноситься до 

періоду дії договору, який виходить за межі звітного періоду (незароблених премій), 

призначена для виконання зобов'язань із забезпечення майбутніх виплат, які можуть 

виникнути в наступних звітних періодах називається … 

428. Розмір страхової суми обов’язкового медичного страхування для подорожей у країни 

Шенгенської зони встановлено на рівні: 

429. Страхування тих, хто виїжджає за кордон, – це вид: 

430. На маршрутах приміського сполучення розмір страхового платежу за обов'язкове 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  залежить від: 

431. Призначення страхового фонду у разі настання страхового випадку полягає в: 

432. Частина збитку, що не відшкодовується страховиком у морському страхуванні, – це: 

433. Джерелом формування технічних резервів страховика є: 
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434. Максимальний строк укладання договору страхування відповідальності власника 

зброї: 

435. Система страхування депозитів вперше була застосована в: 

436. Тривалість дії договору страхування «Зелена карта»: 

437. Перестрахувальник має право передавати ризики або лишати їх на власній 

відповідальності, а перестраховик має право прийняти ризики чи відмовитися від них 

при … 

438. Ставка податку на додану вартість за операціями з надання послуг із  страхування, 

співстрахування або перестрахування становить … 

439. Плата за страхування, яку вносить страхувальник – це: 

440. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страхової компанії, що 

здійснює загальні види страхування, визначається на основі … 

441. Залежність між ймовірністю настання страхової події та її тяжкістю називається: 

442. Виникнення «асистанс» пов’язують із: 

443. Якщо збиток перевищує страхову суму, то витрати на його компенсацію за системою 

першого ризику несе: 

444. При укладанні договору страхування життя має значення: 

445. Зобов’язання страховика здійснити виплату при страхуванні туристів, що 

виїжджають за кордон, з’являється чинності після: 

446. Відповідно до експертної оцінки лише за повною вартістю страхуються: 

447. При збільшенні обсягу однорідного страхового портфеля ступінь ризику: 

448. Поняття «страхувальник» не включає: 

449. Сукупний розмір страхових зобов’язань – це: 

450. Безумовна франшиза – це: 

451. Аквізиційні витрати страховика – це … 

452. Аквізіція – це: 

453. Поняття «очікувальний період» є характерним для: 

454. Страхування особливо цінних предметів та речей – це: 

455. Предметом договору страхування згідно чинного законодавства України є: 

456. Перші страховики виникли у формі: 

457. Вид добровільного страхування, за яким підприємству відшкодовують збитки від 

втрати майна внаслідок крадіжок, неохайного поводження з ним працівників при 

його зберіганні – це:  

458. Що з переліченого не приймається на страхування: 

459. Величина страхової суми визначається: 

460. Нетрадиційними каналами реалізації страхових послуг є: 

461. Лише за повною вартістю згідно експертної оцінки страхуються: 

462. Зазначена у договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна 

перевищувати: 

463. Страхова компанія виплачує страхове відшкодування на підставі: 

464. Уповноважений орган нагляду за страховою діяльністю має право встановлювати 

додаткові вимоги до договорів: 

465. Яка страхова компанія має право здійснювати довічне страхування: 

466. Статутний фонд страхової компанії при її створенні повинен формуватись:  

467. Об’єктом страхування за договором страхування відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту є:  

468. Які види діяльності не може здійснювати страхова компанія? 

469. Після закінчення договору добровільного медичного страхування страхові платежі: 

470. Брутто-ставка страхового тарифу складається з: 
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471. Процес передачі взятих у перестрахування  ризиків іншим перестраховиком 

називається: 

472. Комплекс заходів по визначенню страхових платежів за договорами страхування і 

встановлення суми витрат на ведення страхової справи – це: 

473. На розмір страхових премій, що сплачує страхувальник за договором добровільного 

медичного страхування впливає: 

474. Мета страхування полягає в: 

475. Основою діяльності страховика є: 

476. Страховий ризик – це: 

477. Страхова подія при страхуванні відповідальності - це: 

478. Транспортний засіб, щодо якого укладено договір обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

називається : 

479. До видів обов’язкового страхування відносяться: 

480. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших вітчизняних 

страховиків, які не здійснюють страхування життя, не може перевищувати у 

відсотках його власного статутного капіталу: 

481. Договір ексцедента збитковості є: 

482. Страхові операції із страхування життя оподатковуються податком на прибуток за 

ставкою: 

483. Чисті премії – це: 

484. Розрахунок нормативного запасу платоспроможності страховика, який здійснює 

страхування життя здійснюється на основі: 

485. Згідно з Законом України “Про страхування” страховик зобов’язаний укласти договір 

перестрахування, якщо страхова сума за окремим страховим об’єктом перевищує: 

486. Найбільш точним методом розрахунку резерву незароблених премій є: 

487. Оберіть країну, в якій частка страхових брокерів у продажу страхових послуг 

перевищує 60 % 

488. Збереження дії договору страхування за умови несплати наступної страхової премії – 

це: 

489. Якщо розмір збитку перевищує умовну франшизу, то відшкодуванню підлягає: 

490. Титульне страхування – це страхування: 

491. Укладання договору страхування майна на суму, яка менша дійсної його вартості, 

називається: 

492. Резерв, який призначено для покриття надзвичайного збитку, що є наслідком 

непереборної сили або масштабної аварії, і який вимагає страхових виплат за 

великою кількістю договорів називається …  

493. Аджастери, диспашери, аварійні комісари є професійними оцінювачами: 

494. Схема розміщення конкретних ризиків за критеріями розміру пов’язаного збитку і 

вірогідності його виникнення має назву: 

495. До власних коштів страховика не належить: 

496. Технічна платоспроможність страховика, коли: 

Фінансовий ринок 
497. Небанківські фінансово-кредитні установи це: 

498. На відміну від банків, небанківські фінансові посередники, формуючи свої ресурси, 

здійснюють недепозитне залучення коштів такими способами: 

499. Власник акції, який поділяє ризик інвестицій з іншими акціонерами підприємницької 

структури - це: 

500. Фінансові посередники, що спеціалізуються на видачі позичок населенню під заставу 
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рухомого майна це: 

501. Кредитні спілки (кооперативи, товариства) це:  

502. Капіталізація ринку – це: 

503. Страхова компанія – це: 

504. Чисельність засновників кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які 

об’єднані хоча б за однією з таких ознак: 

505. Членами Кредитної спілки можуть бути: 

506. Фінансовий ринок – це механізм: 

507. Зростання вартості активів інвестиційного фонду забезпечується за рахунок: 

508. Якщо інвестор вкладає кошти в акціонерний капітал, така операція оформлюється 

інструментом власності: 

509. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на: 

510. Професійними торговцями цінних паперів є: 

511. Специфічний вид діяльності на грошовому ринку, що полягає в акумуляції його 

суб’єктами вільних грошових капіталів і розміщення їх від свого імені в дохідні 

активи: 

512. Цінний папір, що підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові його 

номінальну вартість у передбачений умовами розміщення строк та виплатити доход – 

це: 

513. За ступенем ризику облігації поділяють на: 

514. Інвестори, які придбали облігації, залишаються їх власниками до моменту погашення 

без права продавати, обмінювати чи дарувати їх – це: 

515. Державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому 

ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих 

облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення 

– це: 

516. За механізмом виплати відсотків облігації поділяють на: 

517. До фінансових ризиків не належить: 

518. За економічним змістом фінансові ризики поділяються на: 

519. Метод, який не використовується під час оцінки ризику на фінансовому ринку: 

520. Хеджування є одним із методів: 

521. Сума, в яку перетворюються через певний період часу з урахуванням певної ставки 

процента інвестовані сьогодні кошти – це: 

522. Органами державного регулювання фінансового ринку є: 

523. Головним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує єдину державну 

фінансову, бюджетну, податкову та митну політику в Україні є: 

524. Основною функцією Національного банку України є: 

525. Сегментами ринку капіталів є: 

526. До небанківських фінансових установ не належать: 

527. Фінансова послуга – це операції: 

528. Ринок капіталів включає: 

529. Грошовий ринок включає: 

530. За регіональною ознакою фінансовий ринок поділяється на: 

531. Ринок, на якому надаються середньо- та довгострокові кредити, перебувають в обігу 

середньо- та довгострокові боргові цінні папери, а також інструменти власності – 

акції, для яких термін обігу не встановлюється, поділяється на: 

532. Головне завдання фінансового ринку полягає у: 

533. З інституційної точки зору “фінансовий ринок” – це: 

534. Головними суб’єктами фінансового ринку є: 
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535. Інструментами грошового ринку є : 

536. Постійний розвиток міжнародних ринків та інтеграційні процеси на них сприяють 

розвитку світової економіки, оскільки: 

537. Емісійний цінний папір, що закріплює права її власника на отримання, в передбачений 

термін, номінальної вартості і зафіксованого відсотка від цієї вартості або іншого 

майнового еквівалента, – це: 

538. Ринок цінних паперів включає: 

539. Цільовими облігаціями є : 

540. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери 

виключно в цілях отримання доходу – це: 

541. Акції, які гарантують власникам фіксований дивіденд незалежно від результатів 

діяльності корпорації – це : 

542. Якщо процентні ставки на ринку зростають, то ринкові ціни облігацій: 

543. Акціонерне товариство може випускати облігації на суму: 

544. Власники облігацій мають право: 

545. Якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті, то вона не 
повинна бути меншою: 

546. Фінансовий ризик – це: 

547. Ризик, який пов’язаний з імовірністю знецінення інвестиційно-фінансового портфелю 

– це : 

548. До зовнішніх факторів виникнення фінансового ризику належать: 

549. До категорії систематичних ризиків належать: 

550. До розрахунково-аналітичних методів оцінки ризику належить: 

551. Хеджування – це: 

552. На варість капіталу не впливають такі фактори: 

553. Реальна процентна ставка – це: 

554. Ціна на фінансовому ринку – це : 

555. Теперішня вартість фінансових інструментів відображає: 

556. Процентна ставка є: 

557. Для інвестора процентна ставка відображає: 

558. Для позичальника процентна ставка відображає: 

559. Кредитори та позичальники – це суб’єкти: 

560. Сума інвестованих коштів складає 50 тис грн., відсоткова ставка за залучення коштів 

становить 10 %. Чому дорівнює нарощена сума, яку отримає інвестор? 

561. Залежність ризику від дохідності змінюється в такій послідовності: 

562. Ставка рефінансування це: 

563. Найнижчу ставку по кредитам рефінансування в Україні надає: 

564. Фінансовими є ризики: 

565. Серед сфер фінансового ринку, що обов’язково повинні регулюватися державою, слід 

виділити такі: 

566. До контрактних фінансових інститутів не належать: 

567. Перший інститут спільного інвестування у вигляді інвестиційної компанії почав 

функціонувати у: 

568. Державне регулювання у сфері спільного інвестування в Україні здійснює: 

569. Об’єктами фінансового ринку є: 

570. Емітенти – це суб’єкти, що: 

571. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення 

управління підприємством, – це: 

572. В Україні основними страховими посередниками є: 
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573. До боргових фінансових інструментів належать: 

574. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на такі види: 

575. Деривативи в основному використовують для: 

576. Фінансові інститути на фінансовому ринку – це: 

577. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини: 

578. Один з видів державних цінних паперів, який випускається для покриття видатків 

державного бюджету : 

579. Перша створена в Україні фондова біржа : 

580. До пайових фінансових інструментів належать: 

581. Для створення фондової біржі кількість її засновників повинна складати не менше: 

582. Показник, який визначає зведений курс групи лістингових цінних паперів, що 

котируються на фондовій біржі  – це: 

583. Тип індексів, які вимірюють загальну капіталізацію підприємств, цінні папери яких 

використовуються для розрахунку індексу на конкретну дату – це: 

584. Базисне значення індексу відображає: 

585. Ринок цінних паперів – це частина: 

586. Членами фондової біржі є: 

587. До правил фондової біржі належать: 

588. Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів депозитарною установою 

передбачає: 

589. Які депозитарні операції здійснюються в першу чергу для забезпечення зберігання 

цінних паперів депозитарними установами? 

590. Адміністративні операції депозитарних установ передбачають: 

591. До пасивних учасників фінансового ринку депозитарно-клірингової системи 

належать: 

592. Національний депозитарій створений з метою: 

593. Зберігачем цінних паперів в Україні є : 

594. Клієнтами Національного депозитарію України є : 

595. Валютний ринок – це частина: 

596. До функцій біржового клірингу та розрахунків належить : 

597. Клієнтами Національного банку України в частині депозитарної діяльності є : 

598. Саморегулівні організації об’єднують таких професійних учасників ринку цінних 

паперів, як : 

599. Забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо цінних паперів і 

функціонування фондового ринку в Україні – це безпосередня місія : 

600. Особливості функціонування фондової біржі як учасника фінансового ринку регулює 

: 

601. Вторинний ринок цінних паперів включає: 

602. Виражена у процентах плата за кредити, що надаються комерційним банкам є: 

603. Емітентом називається юридична особа, яка: 

604. Режим валютного курсу, за якого він змінюється під впливом попиту і пропозиції – 

це: 

605. Якщо метою валютної інтервенції є зниження курсу іноземної валюти, то необхідно: 

606. Валютний курс національної валюти є обмінним, якщо він показує: 

607. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням: 

608. Тип інвестиційного портфелю, за яким загальний рівень портфельного ризику 

наближений до середньо-ринкового – це: 

609. Консервативний портфель – це: 

610. Альтернативою дохідності для будь-яких інвестицій є: 
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611. Ризиковий тип інвестиційного портфеля орієнтований на: 

612. Цілями формування інвестиційного портфелю є: 

613. Міжбанківський ринок – це: 

614. Різновидами міжбанківського кредиту є: 

615. Критеріями віднесення фінансового інструмента до групи похідних є: 

616. Цінний папір, який засвідчує зобов’язання його держателя купити чи продати 

відповідну кількість фінансових інструментів у визначений термін в майбутньому з 

фіксацією ціни в момент виконання всіх зобов’язань називається: 

617. Опціон дає право власнику: 

618. Опціон привабливий для інвестора тому що: 

619. Варант дозволяє його власнику : 

620. Передача зобов’язань за форвардним контрактом здійснюється: 

2-й рівень складності  

Банківська система 
621. а. Функція «банк банків»  

б. Функція «банків уряду» 

в. Функція орган грошово-кредитного регулювання 

г. Функція «емісійний центр країни» 

д. Функція орган валютного регулювання 

 

 

 

1) монопольне право центрального банку на випуск банкнот; 

2) кредитно-розрахункове обслуговування центральним банком усіх інших банківських установ; 

3) центральний банк визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і 

здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами; 

4) організація центральним банком кредитно-розрахункового обслуговування урядових структур; 

5) проведення регулятивних заходів у грошово-кредитній сфері. 

622. а. Кооперативний банк 

б. Державний банк 

в. Акціонерний банк 

г. Міждержавний (міжнародний) банк 

д. Банк з іноземним капіталом 

 

 

 

1) банк, організований у формі публічного акціонерного товариства; 

2) міжнародна кредитна організація, створена на підставі міждержавних договорів з метою 

регулювання валютних і кредитно-фінансових відносин; 

3) банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не 

менше 10 %; 

4) банк, створений суб’єктами господарювання, а також іншими особами за принципом 

територіальності; 

5. банк, 100 % статутного капіталу якого належать державі 
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623. а. Іпотечний банк 
б. Інвестиційний банк 
в. Універсальний банк 
г. Ощадний банк 
д. Розрахунковий банк 
 
 
 
1) банк, понад 50 % активів якого розміщуються на клірингових рахунках; 
2) банк, понад 50 % пасивів якого є вкладами фізичних осіб; 
3) банк, понад 50 % активів якого спрямовані на емісію та розміщення цінних паперів, що 
здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів; 
4) банк, понад 50 % активів якого розміщені під заставу землі чи нерухомого майна; 
5) кредитні установи, що здійснюють всі основні види банківських операцій 

624. а. Транснаціональна корпорація 
б. Банківська спілка та асоціація 
в. Банківська корпорація 
г. Банківська холдингова група 
д. Фінансова холдингова група 
 
 
 
1) складається переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому 
серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою 
установою; 
2) банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки; 
3) корпорація, що здійснює міжнародне виробництво, складається з материнської компанії та 
закордонних філіалів; 
4) створюються з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розробки рекомендацій 
щодо банківської діяльності; 
5) юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки 
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625. а. Злиття 

б. Приєднання 

в. Поділ 

г. Виділення 

д. Санація 

 

 

 
1) припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передачу належних йому майна, 
коштів, прав та обов’язків до іншого банку; 
2) перетворення банку як юридичної особи та передачу певної частини належного йому 

майна, коштів, прав та обов’язків до банку, який створюється внаслідок реорганізації; 

3) система заходів, яка спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 

становища банка та запобігання визнання його банкрутом; 

4) припинення діяльності двох або кількох банків як юридичних осіб та передачу належних їм майна, 

коштів, прав та обов’язків до банку-правонаступника; 

5) припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передачу належних йому майна, 

коштів, прав та обов’язків у відповідних частинах до банків, які створюються внаслідок реорганізації 

цього банку 

626. а. Постійно діючий підрозділ з управління ризиками  

б. Загальні збори учасників 

в. Спостережна рада банку 

г. Правління (Рада директорів) банку 

д. Служба внутрішнього аудиту 

 

 

 

1) контролює діяльність правління (Ради директорів) банку; 

2) здійснює управління поточною діяльністю банку; 

3) орган оперативного контролю спостережної ради банку; 

4) відповідає за впровадження внутрішніх положень  та процедур управління ризиками 

відповідно до визначених радою банку стратегії та політики управління ризиками; 

5) здійснюють розподіл прибутку 
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627. а. Депозит на вимогу 

б. Строковий депозит 

в. Ощадний (депозитний) сертифікат 

г. Процентний ощадний сертифікат 

д. Безкупонний ощадний сертифікат 

 

 

 

1) грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений 

договором строк; 

2) сертифікат, який випущений банком з визначеною процентною ставкою; 

3) грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах 

видачі депозиту на першу вимогу; 

4) сертифікат, який не має окремих відривних купонів, проценти сплачуються разом з 

поверненням суми вкладу; 

5) письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право 

власника сертифіката на одержання після закінчення встановленого строку суми вкладу 

та процентів, у банку, який його видав 

628. а. Кількісний тендер 

б. Процентний тендер 

в. Операція прямого репо 

г. Операція зворотного репо 

д. Кредит овернайт 

 

 

 

1) депозитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі між НБУ та банком 

про продаж НБУ зі свого портфеля державних цінних паперів; 

2) тендер, на якому НБУ наперед установлює ціну (процентну ставку), за якою банки 

можуть одержати кредити рефінансування або розмістити в НБУ кошти; 

3) короткостроковий кредит НБУ для підтримання ліквідності банків строком не 

більше одного дня; 

4) кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі між НБУ та банком 

про купівлю НБУ у банка державних цінних паперів; 

5) тендер, під час оголошення якого банки у своїх заявках до НБУ зазначають ціну 

(процентну ставку), за якою вони погоджуються отримати кредит рефінансування або 

розмістити кошти 
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629. а. Стабілізаційний кредит 

б. Кредит овернайт 

в. Платіжне доручення 

г. Розрахунковий чек 
д. Акредитив 
 
 
 
1) розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому 

банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на 

рахунок отримувача; 

2) розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження 

власника рахунку банку-емітенту про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми 

коштів; 

3) кредит рефінансування, який надається банку для підтримки ліквідності в разі 

реальної загрози стабільності його роботи; 

4) грошове зобов’язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі 

безпосередньо або через інший уповноважений банк платежі за поставлені товари, 

виконані роботи та надані послуги; 
5) короткостроковий кредит НБУ для підтримання ліквідності банків строком не 
більше одного дня 

630. а. Еквайр 
б. Емітент 
в. Позичальник 
г. Інвестори у цінні папери 

д. Уповноважений банк 

 

 

 
1) юридична особа, яка є членом платіжної системи та здійснює операції з випуску 
спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи; 
2) фізична або юридична особа, що отримує кошти у тимчасове користування на 
засадах платності, повернення та строковості; 
3) фізичні та юридичні особи, які набули права власності на цінні папери з метою 
отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються 
власнику цінних паперів відповідно до законодавства; 

4) будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має 

ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій; 

5) юридична особа, яка здійснює діяльність щодо технологічного, інформаційного 

обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції із 

застосуванням платіжних карток 
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631. а. Лізинг 

б. Факторинг 

в. Форфейтинг 

г. Індосамент 

д. Аваль векселя 

 

 

 

1) передавальний напис на векселі, що засвідчує перехід прав за векселем до іншої 

особи; 

2) придбання банком права вимоги у грошовій формі з поставки товарів або надання 

послуг з прийняттям ризику виконання такої вимоги та прийом платежів; 

3) господарська операція, за якою один суб’єкт передає матеріальні цінності іншому 

суб’єкту у користування за відповідну плату; 

4) гарантія, внаслідок якої особа, що надала цю гарантію, бере на себе відповідальність 

повністю або в частині суми за зобов’язанням якоїсь із зобов’язаних за векселем осіб; 

5) спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає в 

купівлі у експортера експортних вимог комерційним банком чи спеціалізованою 

компанією з виключенням права регресу (зворотної вимоги) 

632. а. Вексель 

б. Акція 

в. Облігація 

г. Ощадний сертифікат 

д. Інвестиційний сертифікат 

 

 

 

1) цінний папір, що свідчить про внесення паю до статутного капіталу акціонерного 

товариства і надає право на отримання частки прибутку у вигляді дивідендів; 

2) цінний папір, який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в 

пайовому фонді; 

3) цінний папір, що засвідчує право власника сертифіката на одержання після 

закінчення встановленого строку суми вкладу та процентів; 

4) борговий цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, підтверджує 

зобов’язання емітента повернути власникові номінальну вартість та виплатити дохід; 

5) борговий цінний папір, який засвідчує безумовне зобов’язання однієї особи сплатити 

іншій певну суму грошей у визначеному місці після настання встановленого строку 
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633. а. Іпотека 

б. Заклад 

в. Неустойка, пеня 

г. Гарантія 

д. Порука 

 

 

 

1) грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі 

порушення своїх зобов’язаннь; 

2) договір, за яким банк, інша фінансова установа, страхова організація гарантує перед 

кредитором виконання боржником свого обов’язку; 

3) застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої 

особи; 

4) договір, за яким третя особа поручається перед кредитором боржника за виконання 

ним свого обов’язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання 

боржником; 

5) застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його 

наказом – у володіння третій особі 

634. а. Комерційний кредит 

б. Лізинговий кредит 

в. Іпотечний кредит 

г. Споживчий кредит 

д. Консорціумний кредит 

 

 

 

1) особливий вид економічних відносин щодо надання кредитів під заставу нерухомого 

майна; 

2) товарна форма кредиту, що передбачає надання кредиту як авансу, попередньої 

оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний 

кредит); 

3) кредит, що надається шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним 

банком або групою банків; 

4) інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яке полягає в наданні за 

договором однією стороною у виключне користування другій стороні на визначений 

строк майна, за умови сплати періодичних платежів; 

5) кредит, який надається переважно в національній грошовій одиниці фізичним 

особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування 

та послуг 
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635. а. Індивідуальнні ліцензії 

б. Генеральні ліцензії 

в. Валютна позиція 

г. Валютний курс 

д. Валютний арбітраж 

 

 

 

1) видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення 

валютних операцій на весь період дії режиму валютного регулювання; 

2) валютні операції, які здійснюються банками з метою вилучення прибутку з різниці 

валютних курсів однієї і тієї самої грошової одиниці на різних валютних ринках або 

різниці в динаміці курсу; 

3) ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн; 

4) співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному 

банківському металі; 

5) видається резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на 

період, необхідний для здійснення такої операції 

Бюджетна система 
636. А. Сукупність державного та місцевих бюджетів 

Б. План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 

функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду 

В. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 

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

дотриманням бюджетного законодавства 

 

 

 

1. Бюджетний процес 

2. Бюджетні асигнування 

3. Бюджет 

4. Бюджетний регламент 

5. Звітний період 

6. Бюджетна система 
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637. А. Належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету 

Б. Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 

бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 

бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 

повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових 

платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування 

В. Кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за 

надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти 

від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності 

 

 

 

1. Міжбюджетні трансферти 

2. Витрати бюджету 

3. Бюджетні кошти  

4. Видатки бюджету 

5. Бюджетна позика 

6. Власні надходження бюджетних установ 

638. А. Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування 

бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів 

Б. Сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного 

результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів 

відповідно до покладених на нього функцій 

В. Повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного 

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

кількісні, часові та цільові обмеження 

 

 

 

1. Бюджетна програма 

2. Бюджетна класифікація   

3. Кошторисне фінансування 

4. Бюджетне призначення 

5. Бюджетне асигнування 

6. Гарантійне зобов’язання  
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639. А. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, 

укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних 

операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі 

протягом цього ж періоду або у майбутньому 

Б. Повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане Бюджетним 

Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), 

яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні 

асигнування 

В. Документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить 

пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 

для його діяльності на наступні бюджетні періоди 

 

 

 

1. Кредитування бюджету 

2. Закон про Державний бюджет України 

3. Бюджетний процес 

4. Бюджетне призначення  

5. Бюджетний запит  

6. Бюджетне зобов’язання  

640. А. Зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло 

внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних 

договорів 

Б. Зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта 

господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким 

суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву 

гарантію 

В. Загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України 

щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), 

виконання яких забезпечено державними гарантіями 

 

 

 

1. Фінансування бюджету 

2. Боргове зобов’язання  

3. Державний борг 

4. Інвестиційна програма 

5. Гарантійне зобов’язання  

6. Гарантований державою борг  
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641. А. Бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного 

Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень 

Б. Бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних 

асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету 

В. Суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу 

бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення 

заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти 

бюджету 

 

 

 

1. Учасники бюджетного процесу 

2. Бюджетні установи 

3. Розпорядники бюджетних коштів 

4. Одержувач бюджетних коштів  

5. Головні розпорядники бюджетних коштів  

6. Місцеві бюджети 

642. А. Загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та 

непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок 

державного запозичення 

Б. Перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між 

наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету) 

В. Податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння 

яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання 

адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) 

 

 

 

1. Державний борг  

2. Дефіцит бюджету  

3. Профіцит бюджету 

4. Доходи бюджету  

5. Бюджетна рівновага 

6. Субвенції 
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643. А. Рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у Національному 

банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних 

платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного 

та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства 

знаходяться на казначейському обслуговуванні 

Б. Обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів цього бюджету на кінець звітного періоду 

В. Комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, 

секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з 

використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання 

державних та/або місцевих гарантій 

 

 

 

1. Бюджетна політика 

2. Єдиний казначейський рахунок  

3. Бюджетне призначення 

4. Залишок бюджетних коштів  

5. Інвестиційна програма (проект)  

6. Доходи бюджету 

644. А. Операції органів державної влади і місцевого самоврядування, Національного банку 

України, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування, суб’єктів господарювання державного і комунального секторів 

економіки, що не відображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до 

зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету в 

майбутньому 

Б. Операції з надання коштів із бюджету на умовах повернення, платності та 

строковості, внаслідок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання 

кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення 

кредитів до бюджету). Для цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать 

бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі 

В. Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого 

 

 

 

1. Квазіфіскальні операції  

2. Кредитування бюджету  

3. Державне запозичення 

4. Державний борг 

5. Міжбюджетні трансферти 

6. Видатки бюджету 
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645. А. Доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних 

(місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного 

бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред’явлення цінних паперів 

Б. Операції щодо здійснення плати за користування кредитом (позикою), сплати 

комісій, штрафів та інших платежів, пов’язаних з управлінням державним (місцевим) 

боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу 

В. Операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов 

кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів 

 

 

 

1. Погашення державного (місцевого) боргу  

2. Боргове зобов’язання  

3. Надходження бюджету  

4. Витрати бюджету 

5. Обслуговування державного (місцевого) боргу  

6. Доходи бюджету 

646. А. Виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов’язань, що 

виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах 

Б. Метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за 

рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу 

В. Документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, 

повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам 

бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації 

 

 

 

1. Платіж  

2. Розпис бюджету  

3. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі  

4. Бюджетне зобов’язання 

5. Бюджетний запит 

6. Бюджетна програма 
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647. А. Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному 

органом, який прийняв рішення про надання субвенції 

Б. Надходження та витрати бюджету, пов’язані зі зміною обсягу боргу, обсягів 

депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо 

державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для 

покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету 

В. Основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 

період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для 

виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 

визначених відповідно до бюджетних призначень 

 

 

 

1. Фінансування бюджету  

2. Субвенції 

3. Кошторис 

4. Залишок бюджетних коштів 

5. Місцеве запозичення 

6. Паспорт бюджетної програми 

648. А. Єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, 

єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною 

бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення 

бухгалтерського обліку і звітності 

Б. До складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати 

бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування 

В. Бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального 

розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що 

здійснюються відповідно до затверджених методик та правил; 

 

 

 

1. Принцип збалансованості 

2. Принцип обґрунтованості 

3. Принцип цілісності 

4. Принцип самостійності 

5. Принцип єдності  

6. Принцип повноти 



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/48 

 

649. А. Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а 

також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого 

наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача 

Б. Під час складання та виконання бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають 

прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і 

завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання 

послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим 

самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу 

бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні 

визначеного бюджетом обсягу коштів 

В. Інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, 

виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за 

виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів 

 

 

 

1. Принцип ефективності та результативності 

2. Принцип терироріального розташування 

3. Принцип автономності 

4. Принцип субсидіарності 

5. Принцип публічності та прозорості 

6. Принцип відповідальності 

650. А. Бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів 

у містах) 

Б. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 

відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 

неприбутковими 

В. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети 

місцевого самоврядування 

 

 

 

1. Місцеві бюджети  

2. Місцевий фінансовий орган 

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету 

4. Бюджетна система України 

5. Бюджетні установи  

6. Бюджети місцевого самоврядування  

Податкова система 
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651. а. Обʼєктом оподаткування є обсяг товарної продукції гірничого підприємства 

б. Обʼєктом оподаткування є деревина, заготовлена в порядку рубок головного 

користування; 

в. Обʼєктом оподаткування є обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів 

під час розведення риби та інших водних живих ресурсів 

 

 

 

1. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

2. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин 

3. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 

4. Рентна плата за спеціальне використання води 

5. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

6. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами аміаку територією України. 

652. а. Максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком 

б. Розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно 

кожної одиниці виміру бази оподаткування 

в. Розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

співвідношенні до одиниці виміру бази оподаткування 

 

 

 

1. Базова ставка податку 

2. Специфічна ставка податку 

3.Адвалорна ставка податку 

4.Гранична ставка податку 

5. Прогресивна ставка податку 

6.Фіксована ставка податку 

653. а. Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями 

б. Встановлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників 

податків 

в. Установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету 

значно перевищує витрати на їх адміністрування 

 

 

 

1. Загальність оподаткування 

2. Нейтральність оподаткування 

3. Стабільність 

4. Фіскальна достатність 

5. Соціальна справедливість 

6. Економічність оподаткування 
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654. а. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 

установленому чинним законодавством порядком 

б. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, з 

умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на 

користь таких осіб державними органами, іншими уповноваженими органами 

юридично значимих дій 

в. Обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму 

податку та збору в порядку і строки визначені законодавством 

 

 

 

1. Спеціальний податковий режим 

2. Податковий обов’язок  

3. Податкова система 

4. Збір 

5. Податок 

6. Система оподаткування 

655. а. Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за 

шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові 

правила та ставки 

б. Установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності 

забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат 

бюджету та зручності їх сплати платниками 

в. Визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку 

 

 

 

1. Рівномірність та зручність сплати 

2. Стабільність 

3. Нейтральність 

4. Єдиний підхід  

5. Економічність 

6. Соціальна справедливість 

656. а. Екологічний податок, акцизний податок, мито 
б. Єдиний податок, податок на майно (плата за землю) 
в. Туристичний збір, збір за місця для паркування транспортний засобів 
 
 
 
1. Цільові внески 
2. Неподаткові надходження 
3. Місцеві податки 
4. Місцеві збори 
5. Загальнодержавні податки 
6. Місцеві надходження 



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/51 

 

657. а. Здійснювати адміністрування податків, зборів, платежів 
б. Подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не 
сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих 
пільг) та напрями їх використання 
в. Одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків в порядку і на умовах 
визначених чинним податковим законодавством 
 
 
 
1. Обов’язки посадових осіб контролюючих органів 
2. Права посадових осіб контролюючих органів 
3. Функції контролюючих органів 
4. Права контролюючих органів 
5. Обов’язки платника податків 
6. Права платника податків 

658. а. Особа на яку податковим законодавством покладається обов’язок з обчислення, 

утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та 

перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів 

платника податку 
б. Фізична або юридична особа (резидент і нерезидент), яка має, одержує (передає) 
об’єкт оподаткування і на яку законом покладено обов’язок із сплати податків та 
зборів згідно податкового законодавства 
в. Платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну 
професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої 
підприємницької діяльності 
 
 
 

1. Податковий агент 
2. Самозайнята особа 
3. Представник платника податку 
4. Носій податку 
5. Платник податку 
6. Посадова особа контролюючого органу 
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659. а. Сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених податковим 

законодавством та законами з питань митної справи 

б. Оскаржувати в порядку, встановленому податковим законодавством, рішення, дії 

(бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими 

органами податкові консультації 

в. Формувати та вести Державний реєстр фізичних осіб-платників податків, Єдиний 

банк даних про платників податків-юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено 

законодавством на контролюючі органи 

 

 

 

1. Права контролюючих органів 

2. Права платника податків 

3. Відповідальність посадових осіб контролюючих органів 

4. Функції контролюючих органів 

5. Обов’язки платника податків 

6. Обов’язки посадових осіб контролюючих органів 

660. а. Базова ставка податку на прибуток підприємств (01.01.2020 р.) 
б. Основна ставка податку на додану вартість (01.01.2020 р.) 
в. Ставка податку на доходи фізичних осіб (01.01.2020 р.) 
 
 
1. 18 % (5 %) 
2. 16 % 
3. 17 % 
4. 18 % 
5. 19 % 
6. 20 % 

661. а. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду 
б. Сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен 
сплатити до відповідного бюджету як податок або збір 
в. Документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку, на яку 
дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу у вигляді 
заробітної плати 
 
 
1. Податкова знижка для фізичних осіб 
2. Податковий кредит 
3. Податкове зобов’язання 
4. Податкова пільга 
5. Розстрочка  
6. Відстрочка 

662. а. Фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов’язок із сплати 
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податків та зборів 

б. Конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування 

в. Розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування 

 

 

 

1. Об’єкт оподаткування 

2. Платник податку 

3. Одиниця виміру бази оподаткування 

4. Ставка податку 

5. База оподаткування 

6. Податковий період 

663. а. Особливий механізм справляння податків та зборів, що передбачає сплату єдиного 

податку 

б. Система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих 

категорій суб’єктів господарювання 

в. Передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків 

від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі за наявності певних підстав 

 

 

 

1. Спрощена система оподаткування 

2. Податкова пільга 

3. Податкова знижка 

4. Загальна система оподаткування 

5. Рівномірність та зручність сплати 

6. Спеціальний податковий режим 

664. а. Систематичний розподіл вартості основних засобів, що амортизується протягом 

строку корисного використання 

б. Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено 

очікуваний підприємством обсяг продукції 

в. Матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання в 

господарській діяльності, вартість яких перевищує 6000 грн. та очікуваний строк 

використання яких становить понад один рік 

 

 

 

1. Строк корисного використання основних засобів 

2. Амортизація 

3. Основні засоби 

4. Ліквідаційна вартість основних засобів 

5. Балансова вартість основних засобів 

6. Залишкова вартість основних засобів 
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665. Розміри податків для спрощеної системи оподаткування 

а. I група 

б. II група 

в. III група (з ПДВ) 

г. III група (без ПДВ) 

 

 

 

1. 1039,06 грн ЄСВ + 210,2 грн єдиного податку  

2. 1039,06 грн/міс + 3% від доходу + 20% ПДВ 

3. 1039,06 грн/міс + 5% від доходу 

4. 1039,06 грн ЄСВ + 944,6 грн єдиного податку 

Страхування та страхові послуги 
666. а) Плата страхувальника страховикові за покриття ризику страхування 

б) Відносини, що складаються в суспільстві з приводу попередження і відшкодування 

збитків, завданих стихійним лихом та нещасними випадками та мають об’єктивний 

характер  

в) Грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 

страхування при настанні страхового випадку 

 

 

1. Страховий захист 

2. Страхова сума 

3. Страховий платіж 

4. Страхова виплата 

5. Співстрахування 

6.Страхове покриття 

7.Абадон 

8.Шомаж 

667. а) Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховикові згідно 

з договором страхування 

б) Процес передачі ризику або його частини іншому страховикові 

в) Застереження, що вносяться в договір страхування  

 

 

 

1.Страховий платіж 

2. Співстрахування 

3.Перестрахування 

4.Абадон 

5.Страхове покриття 

6.Клаузула 

7. Актуарій 

8. Страховий інтерес 
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668. а) Офіційно уповноважена особа, фахівець, який за допомогою методів математичної 

статистики розраховує страхові тарифи 

б) Міра матеріальної зацікавленості фізичної або юридичної особи у страхуванні 

в) Особа, уповноваженою страховою компанією аналізувати, приймати на 

страхування (перестрахування) і відхиляти всі види ризиків, оцінює ризик, визначає 

ціну та інші умови страхування, оформляє страхові поліси 

 

 

 

1.Страховий портфель 

2. Актуарій 

3. Договір страхування 

4. Аджастер 

5.Диспашер 

6.Андерайтер 

7. Страховий інтерес 

8. Страхове поле 

669. а) Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання 

б) Подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з 

настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми 

(страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі 

в) Основний розділ полісу страхування повітряних суден 

 

 

 

1. Шедула 

2. Абадон 

3. Шомаж 

4. Франшиза 

5. Страховий ризик 

6. Страхова подія 

7. Страховий реєстр 

8. Страховий випадок 
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670. а) Частина збитку, яка підлягає самостійному відшкодуванню (покриттю) 

страхувальником за свій рахунок при виникненні страхового випадку. 

б) Сукупність виділених та зарезервованих запасів матеріальних благ, що призначені 

для страхового захисту (запобігання, подолання наслідків реалізації страхового 

ризику та компенсації збитків страхових подій). 

в) Частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення 

платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення 

страхової діяльності. 

 

 

 

1. Страхове покриття 

2. Страховий фонд 

3. Резервний фонд 

4. Додатковий фонд 

5. Гарантійний фонд 

6. Вільні резерви 

7. Франшиза 

8. Запасний фонд 

671. а) Юридична особа, яка діє від імені та за дорученням страховика і виконують 

частину його страхової діяльності 

б) Юридична особа, створена з метою страхування ризиків членів (учасників) такої 

юридичної особи  

в) Юридична особа, яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та 

одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності 

 

 

 

1. Страховик 

2. Страховий пул 

3. Страхове бюро 

4. Страховий брокер 

5. Страхвоий агент 

6. Перестраховик 

7. Перестрахувальник 

8. Товариство взаємного страхування 
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672. а) Процес подальшого передання раніше прийнятих у перестрахування ризиків іншим 

перестраховикам 

б) Страхування одним страховиком ризику виконання частини своїх зобов’язань у 

іншого страховика. 

в) Процес одночасного страхування кількома страховиками за взаємним узгодженням 

щодо прийняття чи передачі на страхування великих ризиків 

 

 

 

1. Ретроцесія 

2. Подвійне страхування 

3. Співстрахування 

4. Дострахування 

5. Цесія 

6. Пряме страхування 

7. Обернене страхування 

8. Перестрахування 

673. а) Фізичні або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика, 

виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, 

одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових 

сум і страхового відшкодування) 

б) Юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори 

страхування 

в) Фізичні або юридичні особи, які з'ясовують причини настання страхового випадку 

та визначають розмір збитків і відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам 

 

 

1. Аварійні комісари 

2. Страхові брокери 

3. Диспашери 

4. Генеральні страхові агенти 

5. Андерайтери 

6. Страхові агенти 

7. Вигодонабувачі 

8. Страхувальники 
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674. а) Держава в інтересах всього суспільства виключає суспільні блага із сфери дії 

ринкових відносин  

б) Необхідність вирівнювати різниці між суспільними та приватними вигодами й 

витратами у страхуванні 

в) Фінансово-господарський механізм, що забезпечує поєднання інтересів суб’єктів 

страхових відносин 

 

 

 

1. Принцип необхідності вирівнювання зовнішніх ефектів у страхуванні 

2. Принцип добровільної участі страхувальника у страхуванні 

3. Обмеження дії принципу відмови  у страхуванні 

4. Принцип вільного вибору страховика і страхувальника 

5. Принцип відшкодування втрат в межах реально понесених збитків 

6. Принцип забезпечення компромісу між основними економічними інтересами в 

страхуванні 

7. Принцип – страхування не може бути засобом збагачення 

8. Принцип наявності ризику 

675. а) Відношення страхового відшкодування до страхової суми всіх застрахованих 

об’єктів 

б) Відношення валових страхових виплат до валових страхових премій 

в) Відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів 

 

 

1. Нормативний запас платоспроможності  

2. Фактичний запас платоспроможності 

3. Коефіцієнт збитковості 

4. Рентабельність страхових операцій   

5. Збитковість страхової суми   

6. Коефіцієнт кумуляції ризиків 

7. Маржа платоспроможності 

8. Рівень валових страхових виплат 
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676. а) Оціночна вартість страхового об’єкта, яка за згодою страховика та страхувальника 

вноситься до страхового договору 

б) Грошова сума, у межах якої страховик, відповідно до умов страхування, 

зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку 

в) Зобов’язання страховика сплачувати страхове відшкодування або страхову суму за 

передбаченої умовами страхування сукупності подій або окремої події 

 

 

 

1. Страховий реєстр 

2.Страхове покриття 

3. Страхове відшкодування 

4. Страхова вартість 

5. Страхова виплата 

6. Дійсна вартість  

7. Страхова сума 

8. Дійсний збиток 

677. а) Кошти, призначені забезпечити виконання зобов’язань страховика за майбутніми 

виплатами страхових сум і страхового відшкодування, підвищити надійність та 

платоспроможність страхової компанії 

б) Частка власних коштів страховика, не пов’язана із зобов’язаннями власників 

страхових полісів 

в) Грошова оцінка обов’язків страховика за страховими зобов’язаннями й, одночасно, 

гарантія виконання зобов’язань перед страхувальником з огляду на наявні у портфелі 

страховика договори страхування ризикової сфери 

 

 

 

1. Технічні резерви 

2. Резерви бонусів 

3. Страхові резерви 

4. Математичні резерви 

5. Гарантійні резерви 

6. Вільні резерви  

7. Резерви акціонерного товариства 

8. Погоджувальні резерви 
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678. а) Ціна страхового ризику та інших витрат, необхідних для виконання зобов’язань 

страховика перед страхувальником за підписаним договором страхування 

б) Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з 

договором страхування 

в) Грошові кошти, які страховик 

виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання 

страхового випадку і якщо за наслідками цього в падку має місце збиток 

 

 

 

1. Страхова сума 

2. Негарантований страховий бонус 

3. Гарантований страховий бону 

4. Страховий тариф 

5. Цесія 

6. Страховий платіж 

7. Комісійна винагорода 

8. Страхова виплата 

679. а) Форма, в якій представляються витрати на страхування даного об’єкта 

б) Наука про кількісні співвідношення у страхуванні 

в) Система статистичних і економіко-математичних імовірнісних методів розрахунку 

тарифних ставок і визначення необхідних фінансових показників діяльності 

страховика 

 

 

 

1. Актуарна калькуляція  

2. Актуарна математика 

3. Актуарні розрахунки 

4. Тарифна політика  

5.Платоспроможність страховика 

6. Стійкість страхової системи 

7. Економічна ефективність страхування 

8. Фінансова корисність страхування 
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680. а) Система поділу страхування за родами небезпек і ризиками 

б) Система поділу страхування за спеціалізацією страховика 

в) Система поділу страхування за страховими об’єктами 

 

 

 

1. Галузь страхування  

2. Підвид страхування 

3. Вид договорів перестрахування 

4. Реальне страхування 

5. Вид страхування 

6. Форма здійснення страхування 

7. Підгалузь страхування 

8. Сфера страхування 

Фінансовий ринок 
681. а. Інвестиційний фонд 

б. Кредитна спілка 

в. Ломбард 

г. Пенсійний фонд 

д. Фінансова компанія 

 

 

 

1. Кредитна установа, яка здійснює видачу позик під заставу рухомого майна 

2. Кредитна установа, яка спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих 

товарів з відстрочкою платежу 

3. Фінансова установа, яка здійснює спільне інвестування з метою отримання 

прибутку від вкладання коштів у цінні папери інших емітентів 

4. Фінансова установа, яка залучає грошові заощадження своїх членів для взаємного 

кредитування 

5. Фінансова установа, яка акумулює грошові кошти цільового призначення з 

подальшою їх виплатою громадянам 

682. а. Брокер 

б. Брокерська контора 

в. Біржовий трейдер 

г. Дилер 

д. Хеджер 

 

 

 

1. Фінансовий посередник, що займається купівлею-продажем цінних паперів за свій 

рахунок і за дорученням клієнта 

2. Фінансовий посередник, який займається “зведенням” покупців та продавців 

валюти, пропонує консультаційні послуги і прогнозні оцінки 

3. Фінансовий посередник, що займається купівлею-продажем цінних паперів за 

рахунок і за дорученням клієнта на підставі договору комісії або доручення 

4. Фінансовий посередник, який проводить операції з деривативами з метою 

зниження цінового ризику, пов’язаного з володінням базового інструменту; 
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5. Фінансовий посередник, який здійснює операції виключно за свій рахунок та не 

виконує доручення клієнтів 

683. а. Андерайтинг 

б. Інвестування 

в. Лізинг 

г. Лістинг 

д. Факторинг 

 

 

 

1. Внесення цінних паперів до біржового списку, які котируються на фондовій біржі 

2. Надання майна в користування на визначений строк 

3. Комплекс послуг, який містить у собі викуп дебіторської заборгованості 

(фінансування поставок) 

4. Комплекс послуг з організації та проведення розміщення цінних паперів 

5. Вкладання коштів з метою забезпечення притоку грошей протягом тривалого 

періоду часу 

684. а. Банківський відсоток 

б. Депозитний відсоток 

в. Облігаційний відсоток 

г. Обліковий відсоток 

д. Позиковий відсоток 

 

 

 

1. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за їхніми вкладами 

2. Норма доходу, яку стягує банк із позичальників за користування позиченими 

коштами 

3. Норма доходу, яку центральний банк стягує із комерційних банків за позики 

4. Норма доходу, встановлена за цінними паперами 

5. Норма доходу за операціями банків 

685. а. Диверсифікація 

б. Котирування 

в. Лімітування 

г. Страхування 

д. Хеджування 

 

 

 

1. Метод зниження рівня ризику, за якого інвестор готовий відмовитися від частини 

прибутку задля уникнення ризику 

2. Процес комбінування елементів портфеля, за якого досягається мінімізація ризику 

при заданому рівні доходу 

3. Метод зниження рівня цінового ризику на біржовому ринку 

4. Процес встановлення граничних сум інвесторами під час визначення сум 

вкладення капіталу 

5. Процес визначення курсу іноземної валюти 

686. а. Дисконтування 

б. Овердрафт 

в. Овернайт 
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г. Операція РЕПО 

д. Тезаврація 

 

1. Накопичення дорогоцінних металів з метою страхування капіталу і заощадження 

від інфляційного знецінення 

2. Кредитна операція, яка здійснюється під заставу цінних паперів 

3. Надання позичальникові коштів шляхом кредитування банком його 

розрахункового рахунку 

4. Надані та отримані міжбанківські кредити і депозити строком не більше одного 

операційного дня 

5. Метод визначення вартості грошових потоків, які належать до майбутніх періодів 

687. а. Валютний ринок 

б. Грошовий ринок 

в. Міжбанківський ринок 

г. Обліковий ринок 

д. Фондовий ринок 

 

 

 

1. Ринок, на якому тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються 

і розміщується банками у формі міжбанківських депозитів чи кредитів 

2. Ринок, на якому короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між 

кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з 

терміном погашення до одного року 

3. Ринок, на якому здійснюються емісія, купівля і продаж довгострокових цінних 

паперів 

4. Ринок, на якому гроші однієї країни використовують для купівлі валюти іншої 

країни 

5. Ринок, на якому здійснюється купівля (продаж) грошей через купівлю-продаж 

боргових зобов’язань, інших цінних паперів 

688. а. Облігація внутрішньої державної позики 

б. Облігація внутрішньої місцевої позики 

в. Облігація зовнішньої державної позики 

г. Облігація зовнішньої місцевої позики 

д. Цільова облігація внутрішньої державної позики 

 

 

 

1. Державний цінний папір, що розміщується на внутрішньому фондовому ринку з 

метою фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах передбачених законом 

про Державний бюджет на відповідний рік 

2. Державний цінний папір, що розміщується на внутрішньому фондовому ринку з 

метою фінансування дефіциту державного бюджету 

3. Емісійний цінний папір, що розміщується міською радою на національному 

фондовому ринку з метою залучення грошових коштів для потреб місцевого розвитку 

4. Державний цінний папір, що розміщується на міжнародних фондових ринках з 

метою фінансування дефіциту державного бюджету 

5. Облігації, що розміщуються на регіональному рівні на підставі рішення міської 

ради з метою залучення грошових коштів для потреб місцевого розвитку 

689. а. Акції з “блакитними корінцями” 
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б. Акції зростання 

в. Дохідні акції 

г. Євроакції 

д. Спекулятивні акції 

 

 

 

1. Акції могутніх корпорацій, які мають стабільний дохід, вищий від середнього по 

країні 

2. Акції, які розміщуються одночасно на кількох національних фондових ринках 

міжнародним синдикатом фінансових установ 

3. Акції наймогутніших економічно стабільних корпорацій з стабільними прибутками 

4. Акції молодих новостворених підприємств, які не можуть у конкретний момент 

оголосити стабільний курс своїх акцій на ринку цінних паперів 

5. Акції різних комунальних підприємств, які характеризуються прогнозованими 

прибутками, рівень яких переважно більший від середнього по країні 

690. а. Депозитарні установи 

б. Депозитні інститути 

в. Договірні ощадні інститути 

г. Розрахунково-клірингові установи 

д. Саморегулівні організації 

 

 

 

1. Фінансові посередники, які приймають депозити від індивідів та інститутів 

2. Об’єднання професійних учасників фінансового ринку, які створюються з метою 

захисту інтересів своїх членів та інтересів інших учасників ринку 

3. Юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність щодо надання послуг із 

зберігання та обліку цінних паперів 

4. Спеціалізовані організації банківського типу, що здійснюють розрахункове 

обслуговування учасників біржового ринку 

5. Фінансові посередники, які здійснюють акумуляцію інвестиційних заощаджень 

довгострокового характеру 

691. а. Варант 

б. Опціон 

в. Своп 

г. Форвард 

д. Ф’ючерс 

 

 

 

1. Контракт, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) певну кількість 

базового активу у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з 

фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту 

2. Угода між двома або більше сторонами про обмін ряду грошових потоків за 

визначений період часу в майбутньому 

3. Фінансовий інструмент, яккий надає покупцеві право на купівлю чи продаж 

базового активу за фіксованою ціною на визначену наперед дату в майбутньому 

4. Цінний папір, що надає власнику право на купівлю цінних паперів за певною 

ціною і в установлений термін в майбутньому (переважно використовується при 
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новій емісії цінних паперів) 

5. Контракт, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) певну кількість 

базового активу у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з 

фіксацією цін під час укладання такого строкового контракту 

692. а. Депозитарій 

б. Компанія з управління активами 

в. Пайовий інвестиційний фонд 

г. Реєстратор 

д. Траст 

 

 

 

1. Активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, 

перебувають в управлінні компанії з управління активами 

2. Комерційна організація, що здійснює управління майновою власністю (цінними 

паперами) за дорученням власника 

3. Юридична особа, яка має право на ведення реєстрів власників іменних цінних 

паперів 

4. Професійний учасник ринку цінних паперів, який надає послуги з обліку переходу 

прав власності на цінні папери 

5. Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами 

інститутів спільного інвестування 

693. а. Венчурні інвестиції 

б. Портфельні інвестиції 

в. Прямі інвестиції 

г. Реальні інвестиції 

д. Фінансові інвестиції 

 

 

 

1. Вкладення активів у різноманітні грошові та фондові інструменти 

2. Вкладення коштів у основні й оборотні виробничі засоби, в матеріальні й 

нематеріальні активи 

3. Вкладення коштів у сфери з підвищеним ступенем ризику, у новостворений бізнес, 

що розширюється 

4. Вкладення коштів у цінні папери, деривативи та інші фінансові активи на 

фондовому або біржовому товарному ринку 

5. Безпосереднє вкладення коштів інвестором в об’єкти інвестування 

694. а. Аваль векселя 

б. Акцепт векселя 

в. Доміціляція векселя 

г. Інкасування векселя 

д. Форфетування 

 

 

 

1. Згода на оплату векселя 

2. Порука до зобов’язання платника, що надається Банком, здійснити платіж у 

випадку невиконання платником своїх забов’язань 

3. Здійснення банком за дорученням векселедержателя операцій з векселями 
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4. Кредитування банками експорту шляхом купівлі векселів та інших боргових 

зобов’язань 

5. Доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від 

місцезнаходження особи, що зазначена як платник за векселем 

695. а. Глобальний сертифікат 

б. Депозитний сертифікат 

в. Інвестиційний сертифікат 

г. Опціонний сертифікат 

д. Ощадний сертифікат 

 

 

 

1. Документ, який засвідчує право його власника на придбання в емітента або на 

продаж емітентові базового активу 

2. Письмове свідоцтво банку про депонування коштів фізичною особою 

3. Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі 

4. Цінний папір, який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в 

пайовому фонді 

5. Письмове свідоцтво банку про внесення коштів юридичними особами. 

3-й рівень складності 

Банківська система 
696. Вкладник розміщує депозит в банку в розмірі 5 000 гривень під 22 % річних на строк 5 

років. Нарахування відсотків здійснюється щорічно. Тип відсотків – складні. 

Розрахуйте суму депозиту, яку отримає вкладник після завершення строку (без 

вирахування податків) 

697. Вкладник розміщує депозит в банку в розмірі 1 000 гривень під 20 % річних на строк 6 місяців. 

Нарахування відсотків здійснюється один раз на рік. Тип відсотків – прості. Визначте:  

а) суму депозиту з нарахованими відсотками після завершення його строку; 

б) суму нарахованих відсотків за 6 місяців (без вирахування податків) 

698. Розрахуйте розмір регулятивного капіталу банку, якщо його статутний капітал складає 

700 млн. грн., розмір розкритих резервів – 200 млн. грн., збитки за поточний рік – 20 

млн. грн., вартість нематеріальних активів – 50 млн. грн., нерозкриті резерви – 100 

млн.грн., резерви переоцінки – 10 млн. грн., субординований борг – 100 млн. грн. 

699. Визначити розмір а) власних, б) залучених, в) позикових ресурсів банку, якщо: 
залишки на коррахунках – 1 млн. грн.; 
депозити комерційних банків – 700 тис. грн.; 
кредити комерційних банків – 500 тис. грн.;  
кредити НБУ – 1 млн. грн.;  
кошти до запитання клієнтів – 1,5 млн. грн.  
цінні папери власного боргу – 500 тис. грн.;  
статутний капітал – 50 млн. грн. 
нерозподілений прибуток – 120 тис. грн. 

700. Банк випустив депозитні сертифікати номіналом 1000 грн. на строк 6 місяців із 
нарахуванням процентів у розмірі 12 % річних. Визначити суму нарахованих 
процентів, які сплатить банк власникові депозитного сертифіката після визначеного 
терміну (без вирахування податків) 

701. Банк видав короткостроковий кредит на 9 місяців під 23 % річних на суму 30 тис. грн. 

Відсотки сплачуються однією сумою одночасно з погашенням основної суми боргу. 

Визначити плату за кредит 

702. Статутний фонд банку становить 500 млн. грн. і розподілений на 400 тис. звичайних та 
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100 тис. привілейованих акцій. Усі акції мають однаковий номінал, визначте його 

703. Яку суму боргу та відсотків за користування повен сплатити позичальник, якщо сума 

кредиту становила 10 000 грн. строком на 3 роки за ставкою 21 % річних (складні 

відсотки)? 

704. Який максимальний розмір великого кредиту може надати банк позичальнику, якщо 

розмір його регулятивного капіталу становить 50 млн. грн.? 

705. Який максимальний розмір кредитів може надати банк всім позичальникам, що 

звернулися до нього, якщо розмір його регулятивного капіталу становить 

500 млн. грн.? 

706. Розрахуйте норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку (Н2), якщо 

регулятивний капітал банку становить 500 млн. грн., а сумарні активи банку, зважені на відповідний 

коефіцієнт ризику – 4900 млн. грн. 

Бюджетна система 
707. У школі станом на 1.01 поточного року навчається 805 учнів. За даними перепису 

дітей дошкільного віку у новому навчальному році до 1 класу підуть 80 дітей. Після 

закінчення 11 класу буде випущено 30 учнів. Після закінчення 9 класу буде 

випущено 35 учнів. Визначити середньорічний контингент учнів. 

708. У школі станом на 01.01 поточного року навчається 1654 учні. За даними перепису 

дітей дошкільного віку у новому навчальному році до 1 класу підуть 66 дітей. Після 

закінчення 11 класу буде випущено 78 учнів. Після закінчення 9 класу буде 

випущено 84 учні. Визначити середньорічний контингент учнів. 

709. Станом на 1.01 в лікарні було 100 ліжок; з 1.05 передбачається ввести 15 ліжок. 

Визначити середньорічну кількість ліжок. 

710. Станом на 1.01 в лікарні було 150 ліжок; з 1.07 передбачається ввести 10 ліжок. 

Визначити середньорічну кількість ліжок. 

711. У дитячому відділенні середньорічна кількість ліжок 70 штук. Кількість днів 

функціонування 1-го ліжка на рік – 330 днів. Норма витрат на харчування в день – 

15 грн. Визначити суму витрат. 

712. У дитячому відділенні середньорічна кількість ліжок 60 штук. Кількість днів 

функціонування 1-го ліжка на рік – 330 днів. Норма витрат на харчування в день – 

25 грн. Визначити суму витрат. 

713. Пропускна здатність поліклініки в рік 500000 звернень. Норма прийому хворих 

лікарем в день 30 чоловік. Кількість робочих днів поліклініки на рік 252 дні. 

Визначити кількість посад 

714. Пропускна здатність поліклініки в рік 450000 звернень. Норма прийому хворих 

лікарем в день 20 чоловік. Кількість робочих днів поліклініки на рік 252 дні. 

Визначити кількість посад 

715. У дитячому відділенні середньорічна кількість ліжок 80 штук. Кількість днів 

функціонування 1-го ліжка на рік – 220 днів. Норма витрат на харчування на день – 

15 грн. Визначити суму витрат. 

716. У пологовому відділенні середньорічна кількість ліжок 40 штук. Кількість днів 

функціонування 1-го ліжка на рік – 330 днів. Норма витрат на харчування на день – 

30 грн. Визначити суму витрат. 

717. У міській дитячій лікарні станом на 1.01 було 95 ліжок. З 1.09 передбачається ввести 

25 ліжок. Визначити середньорічну кількість ліжок. 

Податкова система 
718. Визначити суму податку на прибуток підприємств, якщо відомо, що протягом 

звітного податкового періоду на ТОВ “Січень” здійснено наступні господарські 

операції: дохід від реалізації товарів становить 120 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ); 
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собівартість реалізованих товарів склала 30 000,00 грн.; витрати на оплату праці 

адміністративного персоналу – 9 000,00 грн.; витрати на проведення презентації – 

11 000,00 грн.; витрати на оплату послуг зв’язку – 660,00 грн. (в т.ч. ПДВ). 

719. Учасника АТО прийнято на роботу 15 лютого 2020 року. За відпрацьований час йому 

нараховано 2690 грн. зарплати. Працівник надав заяву на застосування ПСП 

роботодавцю. 

720. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівникові нараховано за повний 

відпрацьований місяць 4723 грн – мінімальну зарплату. Працівник повідомив у заяві 

роботодавцю про право на 100%-ву ПСП. 

721. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівникові (мати, яка виховує двох 

неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом) нараховані за повний відпрацьований 

місяць 4723 грн. Вона повідомила у заяві роботодавцю про право на 100%-ву ПСП на 

одну дитину та на підвищену 150%-ву ПСП — на дитину-інваліда й додала 

відповідні документи. 

722. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівник працює на умовах неповного 

робочого часу. За відпрацьований час йому нараховано 2000 грн заробітної плати.  

723. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівник з 1 березня по 22 березня 2020 

року перебував на лікарняному. За відпрацьований час у березні йому нараховано 800 

грн. та виплати за листком непрацездатності склали 1120 грн. Загальна сума 

отриманого доходу працівником – 1920 грн. 

724. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, якщо відомо, що ТОВ “Супер-

техніка” здійснило наступні операції: отримало товари господарського призначення – 

180 000 (в т.ч. ПДВ); відвантажило продукцію власного виробництва – 100 000 (без 

ПДВ); здійснило передоплату послуг по транспортуванню товарів – 12 000 (без 

ПДВ). 

725. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівник звільнився за власним 

бажанням 20 січня 2020 року. За відпрацьований період йому нараховані 2200 грн. 

Заяву на отримання податкової соціальної пільги працівник подав роботодавцю 

завчасно. Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місяця, в 

якому платник був звільнений з роботи.  

726. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що фізична особа надала у період з 1 по 

18 січня 2019 р. послуги/виконала роботу на умовах договору цивільно-правового 

характеру. Складений акт наданих послуг/виконаних робіт. Винагорода фізичній 

особі за договором цивільно-правового характеру склала 4200 грн. 

727. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету ТОВ “Водресурс”, якщо 

відомо, що: відвантажено продукцію – 300 000 грн.; собівартість реалізованого 

товару становить 223 000; здійснено оплату придбання дозволу на спец використання 

водних ресурсів – 2 200 грн. та отримано емісійний дохід – 24 000 грн. 

728. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та загальну суму до виплати за 

звітний податковий період, якщо відомо, що працівникові, який є особою, 

віднесеною законом додругої категорії осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, нараховані за повний відпрацьований місяць 5000 грн. 

Він повідомив в заяві роботодавцю про те, що має право на підвищену 150%-ову 
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податкову соціальну пільгу та додав відповідні документи. 

Страхування та страхові послуги 
729. Визначити розмір страхового відшкодування за договором страхування домашнього 

майна, якщо встановлена умовна франшиза в розмірі 1 тис. грн., страхова сума – 50 

тис. грн., а збиток склав 950 грн. 

730. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо страхова вартість майна – 5 млн. 

грн., страхова сума – 4 млн. грн., збиток, нанесений майну в результаті настання 

страхового випадку – 3 млн. грн. Договір укладено за системо пропорційної 

відповідальності. 

731. Середня врожайність пшениці за останні 5 років – 25 ц/га. В результаті градобою 

фактичний врожай пшениці поточного року становить 21 ц/га. Площа посіву пшениці 

– 150 га, а ринкова ціна культури, щщ прийнята для визначення страхової суми – 

325грн./ц. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо відповідальність 

страховика складає 65 % від суми збитку 

732. Страховий тариф становить 0,5 грн. зі 100 грн. страхової суми. А страхова сума за 

договором страхування – 1 млн. грн. За дотримання правил пожежної безпеки 

страховик надає страхувальникові знижку 5 %. Визначити загальну суму страхового 

внеску. 

733. Страховик укладає договори із страхування домашнього майна. Вірогідність 

настання страхового випадку – 0,04. Середня страхова сума – 120 тис. грн. Середнє 

страхове відшкодування – 58 тис. грн. Кількість укладених договорів страхування – 

1350 од. Питома вага навантаження у складі тарифу-брутто – 30 %. Визначити тариф-

брутто при гарантії безпеки – 0,95, якій відповідає значення коефіцієнта α – 1,645. 

734. Визначте фактичний запас платоспроможності  страховика, якщо валюта балансу 

становить 2,5 млн. грн., нематеріальні активи – 100 тис. грн., страхові резерви 800 

тис. грн., страхові премії 4 млн. грн., страхові виплати 3,50 млн. грн. 

735. Визначте нормативний запас платоспроможності, якщо відомо, що надходження 

страхових премій дорівнюють 470 млн. грн., перестраховикам сплачено 35 млн. грн. 

Страхові виплати складають 400 млн. грн., в тому числі компенсовано 

перестраховиками 300 млн. грн. 

736. Сума кредиту за кредитною угодою становить 2 млн.грн. Даний кредит було видано 

під 18 % строком на 8 місяців із страховим тарифом – 2,5 %. Межа відповідальності 

страховика встановлена на рівні 90 %. Визначити розмір страхового відшкодування, 

якщо позичальник не погасив своєчасно кредит.  

737. Позичальник не повернув банку ні кредиту, ні процентів за користування ним. Плата 

за користування кредитом – 20 %. Термін кредитування – 3 міс., сума кредиту – 10 

тис. грн.. Відповідальність страховика складає 80 %. Розрахувати розмір страхового 

відшкодування. 

738. Визначіть коефіцієнт Коньшина, якщо страховий портфель страховика складається з 

720 договорів, а середній страховий тариф становить 2,0 грн. зі 100 грн. страхової 

суми. 

739. Визначити величину резерву незароблених премій за методо ¼ станом на 31 грудня, 

якщо страхова компанія у звітному році отримала такі страхові премії: 

у 1 кварталі – 84210,00 грн. 

у 2 кварталі – 54350,00 грн. 

у 3 кварталі – 45010,00 грн. 

у 4 кварталі – 51270,00 грн. 

Фінансовий ринок 
740. Інвестор придбав акції ТОВ “Родос” на суму 20 000дол. США за курсом 1 дол. США за 
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акцію. Біржовий збір складає 0,55% суми угоди, комісійна винагорода брокерові 

встановлюється в розмірі 1,5% від ціни акцій, брокерська контора стягує на свою 

користь 50% комісійної винагороди. Визначити розмір необхідних платежів: 

а) розмір біржового збору; 

б) суму комісійної винагороди брокерові. 

741. Інвестор придбав акції ТОВ “Родос” на суму 20 000дол. США за курсом 1 дол. США 

за акцію. Біржовий збір складає 0,55% суми угоди, комісійна винагорода брокерові 

встановлюється в розмірі 1,5% від ціни акцій, брокерська контора стягує на свою 

користь 50% комісійної винагороди. Визначити розмір необхідних платежів: 

а) суму комісійної винагороди брокерській конторі; 

б) суму трансакційних витрат. 

742. Визначити загальну суму комісійної винагороди брокерові при сумах угоди (обсяг 
угоди 3 лоти): а) 550 дол.; б) 850 дол.; в) 6000 дол. Базова структура комісійних: 
Обсяг угоди Винагорода брокерові 

Менше 800 дол. 8,5 дол. + 3 % обсягу угоди 
801-2500 дол. 17 дол. + 2 % 
2501 і більше 30 дол. + 1,5 % 

 

743. Визначити загальну суму комісійної винагороди брокерові при сумах угоди (обсяг 
угоди 3 лоти): а) 600 дол.; б) 800 дол.; в) 10 000 дол. Базова структура комісійних: 

Обсяг угоди Винагорода брокерові 
Менше 500 дол. 5 дол. + 4 % обсягу угоди 

501-5000 дол. 15 дол. + 3 % 
5001 і більше 25 дол. + 2,5% 

 

744. У 2015 р. куплено 100 акцій корпорації “Ллойд” за ціною 100 000 гр.од. (за одну 

акцію) при комісійних 4%. У 2018 р. корпорацією було прийнято рішення про 

подріблення акцій 2:1, у 2017 р. – 3:1, у 2016 р. – 2:1. У 2019 р., коли ринкова ціна 

акції становила 350 000 гр.од., пакет продали. Який прибуток отримали від продажу 

(без урахування дивідендів), якщо комісійні становили 2%? 

745. У 2010 р. куплено 250 акцій корпорації “ЛТД” за ціною 250 000 гр.од. (за одну акцію) 

при комісійних 3%. У 2013 р. корпорацією було прийнято рішення про подріблення 

акцій 3:1, у 2014 р. – 2:1, у 2015 та 2016 рр. – 3:1. У 2017 р., коли ринкова ціна акції 

становила 300 000 гр.од., пакет продали. Який прибуток отримали від продажу (без 

урахування дивідендів), якщо комісійні становили 2%? 

746. Інвестор придбав акцію номіналом 100 грн. за курсом 107% і продав через 3 роки за 

курсом 127%. У перший рік рівень дивідендів становив 9,2 грн. на акцію, у другий 

рік ставка дивіденду становила 12%, у третій рік – 13%. Розрахуйте  кінцеву 

дохідність акції. 

747. Інвестор придбав акцію номіналом 300 грн. за курсом 101% і продав через 5 роки за 

курсом 125%. У перший рік рівень дивідендів становив 28 грн. на акцію, у другий рік 

ставка дивіденду становила 11%, у третій рік – 14%. Розрахуйте кінцеву дохідність 

акції. 

748. Інвестиційний горизонт трастової компанії дорівнює трьом рокам. Траст прогнозує 

отримати: 

– на кінець першого року 1,5 млн. грн.; 

– на кінець другого року 3 млн. грн.; 

– на кінець третього року 5 млн. грн. 

Траст планує також в подальшому інвестувати суму кожного платежу під 15 % 

річних до закінчення трирічного періоду. Визначити майбутню вартість потоку 

платежів. 

749. Інвестиційний горизонт ТНК дорівнює чотирьом рокам. ТНК прогнозує отримати: 
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– на кінець першого року 2 млн. грн.; 

– на кінець другого року 3 млн. грн.; 

– на кінець третього року 4 млн. грн.; 

– на кінець четвертого року 5 млн. грн. 

Траст планує також в подальшому інвестувати суму кожного платежу під 12 % 

річних до закінчення трирічного періоду. Визначити майбутню вартість потоку 

платежів. 

750. Статутний капітал АТ “Заріна” в 100 млн. грн. розділено таким чином: привілейовані 

акції складають 25 % емісії, прості акції – 75 %. Номінальна вартість акції – 500 грн. 

За привілейованими акціям дивіденд складає 14 % до номінальної вартості. Які 

дивіденди можуть бути проголошені за простими акціями, якщо на виплату 

дивідендів рада директорів пропонує спрямувати 15,5 млн. грн. чистого прибутку. 
 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/72 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/73 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/74 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/75 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/76 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/77 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/78 

 
  



итомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська політехніка»  

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 79/79 

 

 
 


	072М 001
	072_магістр



