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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. У чому полягає головна мета Болонського процесу; 

2. Назвіть головні позиції Болонського процесу. 

3.  Що таке системи ECTS? 

4. Що таке фінанси як економічна категорія? 

5. Що є об’єктом фінансових відносин? 

6. Що розуміють під централізованими фінансами? 

7. Що належить до децентралізованих фінансів? 

8. Які виділяють види фінансів? 

9. В чому полягає відмінність між державними та приватними фінансами? 

10. Що таке гроші? 

11. У чому полягає суть розподільчої функції фінансів? 

12. У чому полягає суть контрольної функції фінансів? 

13. Які складові сукупного суспільного продукту? 

14.  В чому проявляється взаємозв’язок ціни та фінансів? 

15. Яка відмінність заробітної плати і фінансів? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. У якому році почалось впровадження принципів Болонського 

процесу в українську систему освіти? 

а) 2018 р.; 

б) 2005 р.; 

в) 1991 р.; 

г) 2008 р. 

2. Про узгодження структури системи вищої освіти в Європі 

йдеться у документі: 

а) Болонська декларація; 

б) Сорбонська декларація; 

в) Лісабонська конвенція; 

г) Комюніке міністрів освіти країн Європи. 

3. У чому полягає концепція Болонського процесу? 

а) введенні дворівневого навчання; 

б) запровадженні академічної свободи; 

в) запровадженні Додатка до диплома; 



г) навчанні впродовж життя. 

4. Спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про  

конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими  

коштами з метою збільшення капіталу – це: 

а) менеджер; 

б) обліковець; 

в) фінансист; 

г) економіст. 

5. Фахівець з фінансів виконує такі функції: 

а) здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів,  

забезпеченням фінансової стабільності підприємства; 

б) аналізує стан фінансової і господарської діяльності суб’єктів 

господарювання; 

в) бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні 

напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного 

фінансування; 

г) всі відповіді правильні. 

6. До основних професійних напрямів та цілей фінансиста не 

належить: 

а) інвестиційна ціль; 

б) нормативно-методична ціль; 

в) виробнича ціль; 

г) зовнішньоекономічна ціль. 

7. Освітня програма «Фінанси, митна та податкова справа» 

не враховує специфіку роботи: 

а) органів державної влади та управління; 

б) органів місцевого самоврядування, 

в) організацій, установ та закладів, підприємств; 

г) правильної відповіді немає. 

8. Що є чинниками повільного впровадження новітніх фінансових ідей  

у практичну діяльність установ, підприємств та організацій? 

а) стрімка зміна нормативної бази фінансів, що іноді змінює 

напрям дії на повністю протилежний за короткий термін часу; 

б) суперечливість між собою законодавчої бази і підзаконних 

актів, інструкцій та листів фінансових відомств; 

в) неоднозначність багатьох документів, що вимагає 

нескінченої низки тлумачень з боку законодавчого органу, 

компетентних фінансових органів, господарського суду; 

г) всі відповіді правильні. 

9. Згідно Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси,  

банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського)  



рівня вищої освіти випускник спеціальності «Фінанси, банківська  

справа та страхування» повинен володіти такими компетентностями: 

а) інтегральною; 

б) загальними; 

в) спеціальними (фаховими); 

г) всі відповіді правильні. 

10. Який нормативно-правовий документ не регламентує 

вимоги до випускника спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування»? 

а) Закон України «Про вищу освіту»; 

б) Національний Класифікатор професій ДК 003:2010; 

в) Закон України «Про освіту»; 

г) правильної відповіді немає. 

11. До об’єктів фінансових відносин належать: 

а) Валовий національний дохід та Національне багатство; 

б) Валовий внутрішній продукт та Валовий національний дохід; 

в) Валовий внутрішній продукт та національне багатство; 

г) правильної відповіді немає. 

12. До якого виду фінансів належать фінанси підприємств та 

корпорацій, фінанси комерційних установ та організацій та 

фінанси домогосподарств? 

а) фінанси громадських об’єднань; 

б) приватні фінанси; 

в) державні фінанси; 

г) правильної відповіді немає. 

13. Які виділяють основні функції фінансів? 

а) розподільчу, контрольну; 

б) фіскальну, розподільчу; 

в) акумулюючу, розподільчу; 

г) контрольну, фіскальну. 

14. До основних ознак фінансів належать: 

а) розподільчий характер фінансових відносин; 

б) грошова форма відносин; 

в) безеквівалентний напрямок руху; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Який рівень не охоплює розподільча функція фінансів? 

а) внутрішньогосподарський; 

б) внутрішньогалузевий; 

в) міжнародний; 

г) міжтериторіальний. 

16. Які виділяють напрями впливу фінансів на процеси суспільного  



розвитку? 

а) фінансове забезпечення відтворювального процесу; 

б) фінансове регулювання економічних і соціальних процесів; 

в) фінансове стимулювання; 

г) усі відповіді правильні. 

17. Яку стадію не включає процес відтворення? 

а) виробництво; 

б) обмін; 

в) контроль; 

г) споживання. 

18. Грошовий вираз вартості будь-якого товару – це: 

а) заробітна плата; 

б) ціна; 

в) гроші; 

г) фінанси. 

19. До структури фінансової системи не належить: 

а) державні фінанси; 

б) фінанси домогосподарств; 

в) ринок страхування; 

г) правильної відповіді немає. 

20. До основних принципів побудови фінансової системи 

відносять: 

а) публічність та постійність; 

б) самостійність та єдність; 

в) справедливість та економічність; 

г) гнучкість та відкритість. 


