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Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Статистична методологія. Особливості статистичної методологїї. 

2. Статистика державного бюджету. Система показників статистики державного бюджету. 

3. Статистика кредиту. Система статистичних показників кредитної діяльності. 

 
Блок 2 (тестові завдання) 

 

1. Фінансова статистика - це галузь: 

1) економічної статистики; 

2) статистики інвестицій; 

3) статистики Державного бюджету. 

 

2. Статистика фінансів використовує в значній мірі методи: 

1) економічного аналізу; 

2) фінансового аналізу; 

3) статистичного аналізу. 

 

3. Кількісна характеристика фінансів і фінансово-економічної діяльності суб’єктів економіки, 

процесу відтворення і кругообігу фінансових ресурсів – це: 

1) предмет фінансової статистики; 

2) об'єкт  фінансової статистики; 

3) основний елемент фінансової статистики. 

 

4. Система показників, яка відображає кількісну характеристику явищ і процесів, пов’язаних з 

фінансовою (фінансово-економічною) сферою – це: 

1) предмет фінансової статистики; 

2) об'єкт  фінансової статистики; 

3) основний елемент фінансової статистики. 

 

5. Фінансові активи держави, економічних секторів і економічних суб’єктів, які знаходяться в 

їхньому розпорядженні і призначені для виконання фінансових зобов’язань і здійснення 

витрат з метою відтворення і задоволення потреб – це: 

1) предмет фінансової статистики; 

2) об'єкт  фінансової статистики; 

3) основний елемент фінансової статистики. 

 



6. Принцип фінансової статистики, згідно з яким при вивченні суспільних явищ необхідно 

враховувати те, що вони перебувають у постійному русі, а саме проходять стадії виникнен-

ня, становлення, вдосконалення і зникнення – це: 

1) принцип взаємного зв’язку і взаємної зумовленості явищ; 

2) принцип розвитку; 

3) принцип порівняння; 

4) принцип солідарності. 

 

7. Важливе місце у фінансовій статистиці займає такий метод аналізу, як: 

1) метод середніх величин; 

2) індексний метод; 

3) метод кількісного фінансового аналізу; 

4) всі відповіді правильні. 

 

8. Функція фінансової статистики, яка не існує: 

1) оперативна; 

2) планова; 

3) управлінська; 

4) контролююча. 

 

9. Функція фінансової статистики, що характеризує формування і використання грошових до-

ходів та фондів у процесі фінансово-господарської діяльності – це: 

1) оперативна; 

2) планова; 

3) управлінська; 

4) контролююча. 

 

10. Функція фінансової статистики, що подає необхідні статистичні дані органам законодавчої 

влади, удосконалює статистичну звітність, способи збирання та обробки даних; удоско-

налює систему показників і методологію їх обчислення – це:  

1) оперативна; 

2) планова; 

3) управлінська; 

4) контролююча. 

 

11.  Комплекс взаємопов’язаних ознак, які дозволяють отримати цілісну, всебічну характери-

стику будь-якого масового явища або процесу – це: 

1) перелік статистичних ознак; 

2) система статисти стичних даних; 

3) система статистичних показників. 

 

12.  Показники розміру, складу й динаміки бюджетних доходів і видатків, а також контингенту 

і мережі бюджетних установ притаманні: 

1) системі показників платіжного балансу; 

2) системі показників державного бюджету; 

3) системі показників страхування; 

4) системі показників кінцевих результатів фінансової діяльності галузей економіки. 

 

13. Особливість статистичної методологїї, якої не існує: 

1) точне вимірювання та кількісний опис масових явищ у сфері фінансової діяльності; 

2) аналіз диференціації явищ і процесів у фінансовій діяльності; 

3) склад та порядок формування фінансових звітів підприємства; 



4) використання узагальнюючих показників для характеристики об’єктивних статистичних 

закономірностей у сфері фінансової  діяльності. 

 

14. Основний фінансовий план країни, що відображає утворення і використання фінансових 

ресурсів для забезпечення функцій, які виконують органи державної влади – це: 

1) зведений бюджет; 

2) державний бюджет; 

3) місцевий бюджет. 

 

15.  Аналіз виконання плану та динаміки доходів і видатків державного бюджету, зв’язку його 

дохідної частини з найважливішими показниками розвитку економіки – це: 

1) головні завдання статистики державного бюджету; 

2) головні принципи статистики державного бюджету; 

3) головні функції статистики державного бюджету. 

 

16. Характеристика провідних показників державного бюджету, які визначають зміст і спрямо-

ваність фіскальної політики – це: 

1) головне завдання статистики державного бюджету; 

2) головний принцип статистики державного бюджету; 

3) головна функція статистики державного бюджету. 

 

17. Статистика державного бюджету має визначати: 

1) структуру доходів та видатків державного бюджету; 

2) джерела фінансування бюджетного дефіциту; 

3) ефективність проведення державної фіскальної політики; 

4) вплив фіскальної політики на економічний розвиток і рівень життя населення; 

5) всі відповіді правильні. 

 

18. Система показників статистики державного бюджету включає: 

1) показники доходів та видатків; 

2) перевищення доходів над видатками (профіцит) та перевищення видатків над доходами 

(дефіцит); 

3) державний борг; 

4) всі відповіді правильні. 

 

19. Розробка системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан та розвиток – 

це: 

1) принцип статистики кредиту; 

2) предмет статистики кредиту; 

3) завдання статистики кредиту. 

 

20. Принцип кредитування, якого не існує: 

1) строковості; 

2) забезпеченості; 

3) об’єктивності; 

4) платності. 

 

21.  Кредити за строками надання, що зумовлюють безперервний обіг оборотних коштів: 

1) короткострокові; 

2) довгострокові; 

3) безстрокові. 

 



 

22. За даною формулою визначається : 

1) частка несвоєчасно повернених позик у загальному обсязі погашених позик; 

2) частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості; 

3) швидкість обертання; 

4) час обороту. 

 

23. За даною формулою визначається : 

1) частка несвоєчасно повернених позик у загальному обсязі погашених позик; 

2) частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості; 

3) швидкість обертання; 

4) час обороту. 

 

24. Індекс, що свідчить про те, як змінилася середня швидкість обертання позик у звітному 

періоді порівняно з базисним тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах 

банку – це: 

1) індекс середньої швидкості (змінного складу); 

2) індекс швидкості (фіксованого складу); 

3) індекс середньої швидкості структурних зрушень. 

 

25. Індекс, що показує, як змінилась середня швидкість обертання позик тільки за рахунок 

зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку – це: 

1) індекс середньої швидкості (змінного складу); 

2) індекс швидкості (фіксованого складу); 

3) індекс середньої швидкості структурних зрушень. 

 
 

Блок 3  (практичні завдання) 

 

У таблиці нижче наведено умовні дані про грошову масу і ВВП . Необхідно визначити:  

1) швидкість обігу готівки;  

2) швидкість обігу грошової маси;               

3) частку готівки в загальному обсязі грошової маси;  

4) абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни таких факторів:  

✓ кількість оборотів готівки;  

✓ частка готівки в загальному обсязі грошової маси. 

✓  

Таблиця (вихідні дані, млрд грн.) 

Показники Базисний період        Звітний період 

ВВП 90 100 

Грошова маса 40 45 

Готівка в обігу 20 25 

 


