
Тести з дисципліни "Фінанси" 
 

1. Фінанси підприємств - це: 
 
1    грошові відносини між підприємствами та їх, засновниками з приводу формування статутного 
капіталу та надходження пайових внесків 
2    система грошових  відносин,  що  виникають  в  процесі  розподілу  і перерозподілу ВВП для 
задоволення суспільних інтересів і потреб та забезпечення безперервності відтворювального 
процесу 
3    грошові відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових 
фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення 
4 грошові відносини, які виникають у процесі господарської діяльності підприємств 
 

2. Основне призначення фінансів підприємств: 
 
1    здійснення господарської діяльності 
2    розподіл отриманих доходів і накопичень 
3    забезпечення конкурентоспроможності продукції 
4    виконання соціально-економічних програм розвитку 
 

3. Фінансові ресурси підприємства - це: 
 

1    грошові фонди, які формуються в процесі розподілу і використання ВВП за певний період 
2    статут, капітал підприємств 
грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства 
3    вартісна оцінка майна, яким володіє підприємство 

 
4. Капітал підприємства - це фінансові ресурси, що: 

 
1    інвестують для забезпечення господарської діяльності, розширення та   розвитку виробництва 
2    направляються на споживання 
3    направляються на утримання і розвиток об'єктів соціальної сфери 
4    залишаються в резерві 

 
5. Які фінансові ресурси не належать до власних? 
 

1    амортизаційні відрахування 
2    доход від реалізації майна, що вибуло 
3    статутний капітал 
4    надходження дивідендів від акцій, облігацій та інших видів цінних паперів 
 

6. Які фінансові ресурси належать до позичкових? 
 
1    внески засновників у статутний капітал 
2    кредити комерційних банків 
3    кредиторська заборгованість 
4    страхові відшкодування 
 

7. Передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є: 
 
1    переважне застосування в процесі господарської діяльності  безготівкової 
форми розрахунків 
2    дотримання принципів комерційного розрахунку 
3    наявність конкурентного середовища 
4    забезпеченість підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами 
 
 
 
 



        8. Що включається в поняття "організація фінансів підприємств"? 
 
1    взаємовідносини між суб'єктами господарювання у вигляді  розрахунків з 
постачальниками та покупцями 
2    здійснення грошових потоків, які характеризують різноманітні і різносторонні 
грошові відносини підприємства 
3    система використання різних форм і методів формування та використання 
фінансових ресурсів на підприємстві 
4    контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових 
ресурсів 
 
       9. В основу організації фінансів підприємств покладено: 
 
1    форми власності 
2    порядок сплати податкових зобов'язань 
3    комерційний розрахунок 
4    напрямок діяльності підприємства на перспективу 
 
     10. Комерційний розрахунок передбачає: 
 
1    перелік фондів підприємства, які формуються з прибутку 
2    повну самостійність суб'єктів господарювання 
3    своєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом 
4    одержання максимального прибутку при мінімальних витратах 
 
     11. Основними принципами комерційного розрахунку є: 
 
1    державне регулювання підприємницької діяльності 
2    за6езпеченість   господарства   матеріальними,    трудовими    та    фінансовими 
ресурсами 
3    відповідальність,   самофінансування,   самоокупність   та   повна   господарська самостійність 
4 вільний   вибір   діяльності,   розпорядження   прибутком   та   вільний   вибір 
постачальників і кредиторів 
 
     12. Державне регулювання підприємницької діяльності здійснюється через: 
 
1    податкову цінову, кредитну та інші політики 
2    економічні та соціальні державні програми 
3    договори на виконання робіт для державного замовлення 
4    адміністративні методи управління виробництвом 
 


