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Тематичне оцінювання по модулю 1 

За запитаннями оберіть правильні відповіді; у таблицях визначте 

відповідність за поняттями. 

1. Функції фінансів: 

а) контрольна; 

б) економічного стимулювання; 

в) виробнича; 

г) розподільча; 

д) соціально-культурна. 

2. Фінансова політика — це: 

а) діяльність органів державної влади у сфері фінансів; 

б) функція держави; 

в) система заходів в області фінансів. 

3. Фінансовий механізм — це сукупність форм і методів залучення грошових 

коштів до державного бюджету; 

а) правильно; 

б) неправильно. 

4. Затвердження державного бюджету України здійснює: 

а) Міністерство фінансів; 

б) Верховна Рада; 

в) Кабінет Міністрів; 

г) Міністерство економіки. 

5. Об'єктом розподілу з допомогоюі фінансів є: 

а) національний дохід; 

б) кошти населення; 

в) національне багатство; 
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г) сукупний суспільний дохід; 

д) державна позика. 

6. Хто здійснює загальне та оперативне керівництво фінансовою системою 

України? 

а) Міністерство економіки; 

б) Кабінет Міністрів; 

в) Міністерство фінансів; 

г) Верховна Рада; 

д) галузеві міністерства; 

ж) місцеві ради народних депутатів. 

7. Які фінансові відносини характеризують зміст фінансів підприємств: 

а) грошові відносини між державою та підприємствами; 

б) грошові відносини між населенням та підприємствами; 

в) грошові відносини між підприємствами; 

г) грошові відносини між підприємством і робітниками, службовцями. 

8. Принципи організації фінансів підприємств: 

а) єдність; 

б) стабільність; 

в) фінансова самостійність; 

г) фінансові резерви; 

д) госпрозрахунок. 

9. Бюджетні грошові відносини виникли між: 

а) підприємствами; 

б) державою і підприємствами; 

в) державою і населенням; 

г) населенням і підприємствами. 

10. Платіжна вимога а) платіжний документ, що засвідчує надання 

комерційного кредиту 
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11. Платіжна вимога-

доручення 

б) розрахунковий документ (виписує платник), що 

містить вказівку банку про перерахування 

відповідної суми з рахунка платника на рахунок 

отримувача 

12. Акредитив в) державне свідоцтво про право його володаря на 

частку у власності, що безкоштовно розподіляється 

13. Вексель г) розрахунковий документ, що виписується 

постачальником і містить вимогу до покупця 

оплатити вартість поставленої на підставі договору 

продукції на основі розрахункових документів і 

документів про відвантаження товарів 

14. Платіжне 

доручення 

д) зобов'язання банку оплатити вартість продукції, 

яке він видає за дорученням клієнта на користь його 

контрагента 

15. Ваучер є) розрахунковий документ, що виписується 

постачальником і містить вказівку банку отримати 

грошову суму від платника на основі відповідних 

документів, що засвідчують здійснення операції 

 


