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Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Фінанси суб'єктів господарювання, сутність і принципи їх організації  

2. Особливості фінансової діяльності релігійних організацій 

3. Міжнародний фінансовий ринок: сутність та структура 

 
Блок 2 (тестові завдання) 

 

1. Частина грошових коштів, які мають цільове спрямування – це: 

a ресурсні фонди b грошові фонди c фінансові фонди d всі відповіді вірні 

 

 

2. Кошти, спрямовані в основні та оборотні засоби при формуванні статутного фонду – це: 

a поточні фінан-

сові ресурси 

b початкові фі-

нансові ресурси 

c позичкові 

фінансові ре-

сурси 

d основні фінансові 

ресурси 

 

      3. Включає амортизаційні відрахування і кошти на розвиток виробництва: 

a статутний фонд b резервний фонд c фонд оплати 

праці 

d інвестиційний 

фонд 

 

4. Початкове джерело власних коштів, використовується підприємством для  інвестування  

коштів в оборотні та основні засоби: 

a статутний фонд b резервний фонд c фонд оплати 

праці 

d інвестиційний 

фонд 

 

       5. Використовується для покриття збитків, подолання тимчасових фінансових ускладнень: 

a статутний фонд b резервний фонд c фонд оплати 

праці 

d інвестиційний 

фонд 



       6. Для формування обігових коштів підприємство використовує: 

a власні ресурси b позичкові ре-

сурси 

c власні та позичкові 

ресурси 

 

      7. Кошти, які не належать підприємствам, але внаслідок діючої системи  розрахунків постійно 

          знаходяться в їх обігу та формуються за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості  

          підприємства – це: 

            

a власні кошти  b позичені кошти c залучені кошти 

 

      8. Кошти підприємств, що одержує підприємство на визначений термін, за плату й на умовах  

          повернення – це: 

a власні кошти  b позичені кошти c залучені кошти 

 

      9. Вид цільових фінансових ресурсів, які відображають перенесення на готову  продукцію  

          частини вартості використовуваних основних засобів і є фінансовими 

          ресурсами підприємства для їх відтворення – це: 

a прибуток b амортизаційні 

відрахування 

c обігові кошти d бюджетні асигну-

вання 

                                     

       10. Вид фінансових ресурсів підприємства, що постійно перебувають у  господарському  

             обороті – це: 

a прибуток b амортизаційні 

відрахування 

c обігові кошти d бюджетні асигну-

вання 

 

     11. Грошовий вираз фінансових ресурсів, що створюються підприємствами будь - якої форми 

           власності і належить їм після розподілу доходів від господарської  діяльності – це: 

a прибуток b амортизаційні 

відрахування 

c обігові кошти d бюджетні асигну-

вання 

   

     12. Фінансові ресурси, які тимчасово надані в користування та розпорядження 

підприємства для покриття тимчасових і сезонних потреб виробництва – це: 

a надходження з 

цільових фондів 

b надходження з 

централізованих 

корпоративних 

фондів 

c кредити d бюджетні асигну-

вання 

 

     13. Фінансові ресурси, які характеризують внутрішньо-корпоративний  перерозподіл  

           фінансових ресурсів за принципом сальдо взаємовідносин – це: 

a надходження з 

цільових фондів 

b надходження з 

централізованих 

корпоративних 

фондів 

c кредити d бюджетні асигну-

вання 



 

     14. Реалізація якої функції міжнародних фінансів полягає у прийнятті узгоджених рішень щодо  

           міжнародних фінансів, розробленні поточної та стратегічної  міжнародної фінансової  

           політики? 

a перерозподільної b контрольної c регулюючо-

координуючої 

 

      15. Реалізація якої функції міжнародних фінансів полягає у здійсненні  класифікації  

            фінансових ресурсів і капіталу між різними суб’єктами  міжнародних економічних  

             відносин? 

a перерозподільної b контрольної c регулюючо-

координуючої 

 

       16. Реалізація якої функції міжнародних фінансів полягає у твердженні,  що міжнародні  

            фінанси є інструментом перевірки діяльності  суб’єктів  обмінно-розподільних відносин? 

a перерозподільної b контрольної c регулюючо-

координуючої 

 

       17. Міжнародні фінанси обслуговують: 

a економічні 

зв’язки між  

резидентами 

різних країн 

 

b відносини країн 

світу з міжнаро-

дними та регіо-

нальними орга-

нізаціями 

c операції урядів та 

резидентів різних 

країн на міжнаро-

дних фінансових 

ринках 

d всі відповіді 

вірні 

 

 

      18. МВФ і Світовий банк були створені: 

a 1942,  

Сан-Франциско 

b 1944 рік, Брет-

тон-Вудс 

c 1972, Стокго-

льм 

 

     19. Міжнародні фінансові інституції поділяються на дві групи: 

a всесвітні та місце-

ві 

b всесвітні та 

європейські 

c всесвітні та ре-

гіональні 

 

     20. Надає кредити високорентабельним приватним підприємствам країн, що  розвиваються,  

          причому без гарантії урядів відповідних країн: 

a Міжнародна 

асоціація ро-

звитку  

b Міжнародна 

фінансова кор-

порація  

c Міжнародний 

центр з  

урегулювання 

інвестиційних 

конфліктів 

d Міжнародний 

банк рекон-

струкції та ро-

звитку 

 

 

 



     21. Виконує функції з урегулювання спорів між урядами окремих країн та їх інвесторами: 

a Міжнародна 

асоціація ро-

звитку  

b Міжнародна 

фінансова корпо-

рація  

c Міжнародний 

центр з  

урегулювання 

інвестиційних 

конфліктів 

d Міжнародний 

банк рекон-

струкції та ро-

звитку 

 

     22.  Надає безпроцентні кредити найбіднішим країнам світу терміном до 50 років на  

пільгових умовах: 

a Міжнародна 

асоціація ро-

звитку  

b Міжнародна 

фінансова корпо-

рація  

c Міжнародний 

центр з  

урегулювання 

інвестиційних 

конфліктів 

d Міжнародний 

банк рекон-

струкції та ро-

звитку 

 

      23.  Діяльність цієї організації зосереджена на двох сферах: макроекономічна стабілізація 

            та інституційні зміни: 

a Міжнародна 

асоціація ро-

звитку  

b Міжнародна 

фінансова кор-

порація  

c Міжнародний 

центр з  

урегулювання 

інвестиційних 

конфліктів 

d Міжнародний 

банк рекон-

струкції та ро-

звитку 

 

      24.  Завданням цього банку є фінансування проектів, що мають регіональне,  галузеве та  

             загальноєвропейське значення: 

a Європейський 

центральний 

банк 

b Європейський 

інвестиційний 

банк 

c Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку 

 

      25.  Сектор фінансового ринку, на якому купують і продаються короткострокові боргові 

           інструменти: 

a кредитний ри-

нок 

b ринок грошей c ринок капіталів 

 
 

Блок 3  (практичні завдання) 

 

Завдання 1  

Визначте прибуток від реалізації товарної продукції на підставі наступних даних: 

• залишки нереалізованої товарної продукції на початок періоду по виробничій собівартості 

3400 грн.; 

• базова рентабельність у звітному періоді 25%; 

• обсяг товарної продукції за квартал у відпускних цінах  51000 грн.; 

• витрати на 1 грн. товарної продукції 0,85 грн.,  

• залишок нереалізованої продукції на кін періоду по виробничій собівартості -  3000 грн.,  

• рентабельність товарної продукції на кінець періоду - 30%. 

 



Завдання 2 

Обчислити виручку від реалізації продукції та обсяг реалізації продукції в точці беззбитковості в 

натуральних показниках, якщо обсяг реалізації товару становить 200 шт., ціна реалізації за штуку 

– 30 грн., купівельна вартість одиниці товару – 20 грн., умовно-постійні витрати – 80 грн., умовно-

змінні витрати – 200 грн. 

 


