ФІНАНСИ (КОЛЕДЖ, ІІІ КУРС, ЗАЛІК)
1. Відособлена складова фінансової системи називається:
2. До загальнодержавних податків не належить:
3. До місцевих податків і зборів не належить:
4. До сфери державних фінансів не належить:
5. Доходи бюджетів поділяються на:
6. За економічним змістом бюджет – це:
7. За матеріальним змістом бюджет – це:
8. За правовим змістом бюджет – це:
9. За причинами виникнення бюджетний дефіцит поділяється на:
10.За формою прояву бюджет – це:
11. Процес управління формуванням, використанням фондів грошових
ресурсів - це фінансовий:
12.Розподільча функція фінансів реалізується через:
13.Сукупність бюджетів держави – це:
14.Сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади й
управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами - з іншого, за
яких держава є позичальником, кредитором і гарантом – це:
15.Сукупність зобов'язань держави перед нерезидентами - це:
16.Сукупність зобов'язань держави перед резидентами - це:
17. Сукупність фінансових органів та інституцій, що здійснюють управління
грошовими потоками та фондами грошових коштів – це:
18.Сукупність фінансових форм і методів, інструментів і важелів впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства – це:
19.Суть контрольної функції фінансів полягає в:
20.Фінанси некомерційних установ та організацій як ланка фінансової системи
належить до такої сфери, як:
21.Які ви знаєте ланки сфери «державні фінанси»:
22. Сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими
потоками – це визначення фінансової системи за:
23. Сукупність взаємопов’язаних сфер та ланок, які відображають специфічні
форми та методи фінансових відносин - це визначення фінансової системи
за:
24. Виберіть ланку фінансової системи, яка відноситься до сфери «фінансовий
ринок»:
25.Виберіть ланку фінансової системи, яка не відноситься до сфери «державні
фінанси»:
26.Виберіть державну інституцію, яка не долучається до управління
фінансовою системою України:
27. З наведеного переліку виберіть податок, який відноситься до місцевих :
28. На які цілі не використовуються кошти Фонду соціального страхування на
випадок безробіття:
29. Фінансове законодавство в Україні приймає:
30. У відсотках до якого показника здійснюється нарахування ЄСВ:
31. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається наступними
причинами:
32. Який фонд не включається до складу Державних цільових фондів України?

33. Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок
коштів:
34. Перепідготовка та перекваліфікація тимчасово незайнятого населення
здійснюється за рахунок коштів:
35.Активний і пасивний бюджетний дефіцит виділяється за:
36.Бюджет виконує такі функції, як:
37.Бюджет складається з таких фондів як:
38.Бюджет як відносини між державою та юридичними і фізичними особами це
його визначення за:
39.Бюджет як нормативний документ це його визначення за:
40.Бюджет як основний фінансовий план це його визначення за:
41.Бюджет як централізований фонд фінансових ресурсів це його визначення
за:
42.Бюджетна систем України складається з:
43.Бюджетна система України має:
44.Бюджетний дефіцит – це:
45.62. Виплата пенсій по інвалідності здійснюється за рахунок коштів:
46.63. Залежно від рівня управління державні фонди поділяються на:
47.64. Консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому
порядку та на регулярній основі називається:
48.65. Виберіть джерело фінансування, за рахунок якого не формуються доходи
Пенсійного фонду України:
49.Соціальна допомога малозабезпеченій сім’ї виплачується за рахунок
коштів:
50. Пенсія по втраті годувальника виплачується за рахунок коштів:
51. Процес погашення основного обсягу заборгованості й відсотків за рахунок
коштів, отриманих від розміщення нових позик називається:
52.Визначте документ, який містить запланований розмір бюджетного дефіциту
на поточний рік :
53. Співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за
кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період це:
54. Узагальнена складова фінансової системи – це:
55.За допомогою фінансового менеджменту здійснюється:
56.Фінанси комерційних установ та організацій як ланка фінансової системи
належить до такої сфери, як:

