


Уважно прочитати питання та обрати одну відповідь 
 
1. Чому люди готові приймати фіатні гроші як оплату:  
а) їх можна обміняти на золото в центральному банку;  
б) грошима зручно обмінюватися, попри те, що гроші ніким і нічим не 
забезпечені;  
в) гроші випускає держава, а люди довіряють владі певної держави, за 
правилами законодавства якої відбувається їхній випуск й обіг;  
г) тому що вони не можуть знецінитися.  
 
2. Що таке номінальна вартість грошей:  
а) вартість, за якою гроші обмінюють на певний товар у будь-якій країні;  
б) вказана на банкноті, монеті або в електронній системі вартість, за якою 
гроші зобов’язані приймати як засіб платежу;  
в) мінімальна вартість золота, на яке можна обміняти гроші;  
г) вартість грошей, що підтверджується сріблом чи іншим дорогоцінним 
металом. 
 
3. Фінансові рішення людини в повсякденному житті:  
а) базуються лише на вивченні й оцінюванні економічних даних;  
б) ухвалюються з урахуванням і економічної, і неекономічної інформації;  
в) оцінюються винятково з точки зору максимізації доходів; 
 г) залежать винятково від наявних доходів людини.  
 
4. Фінансовий план не повинен містити:  
а) планування пенсійних виплат;  
в) банкрутство;  
б) управління зовнішніми ризиками;  
г) управління інвестиціями. 
 
5. До регулярних доходів належать:  
а) заробітна плата;  
б) гонорар;  
в) премії;  
г) доходи від продажу цінних паперів. 
 
6. До критично необхідних видатків можна зарахувати:  
а) придбання телевізора;  



б) оплату мобільного зв‘язку та інтернету; 
 в) придбання нової ігрової приставки;  
г) придбання продуктів харчування. 
 
7. До регулярних видатків належать:  
а) оплата комунальних послуг;  
б) витрати на навчання на курсах;  
в) придбання побутової техніки;  
г) придбання засобів особистої гігієни. 
 
8. До фінансових послуг належать:  
а) залучення вкладів;  
б) переказ коштів;  
в) обмін валют;  
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Чому в разі переказу великих сум готівки (понад 150 000 грн) потрібно 
надати в банк додаткові документи, зокрема, такі, що підтверджують 
підстави для такого платежу:  
а) тому що банки не встигають опрацьовувати такі платежі швидко;  
б) тому що банки не зацікавленні в накопиченні великої кількості готівки;  
в) тому що готівкові платежі є незручними для банків, і для зменшення 
розрахунків готівкою банки ускладнюють процедуру її переказу;  
г) тому що готівкові платежі можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, 
отриманих злочинним шляхом. 
 
10. Рахунок, який відкривають банки підприємствам для здійснення, у 
першу чергу, розрахунково-касових операцій, – це:  
а) банківський рахунок;  
б) депозитний рахунок;  
в) поточний рахунок; 
г) інвестиційний рахунок. 
 
 
11. Представник страхової компанії, який діє від її імені, – це:  
а) страхувальник;  
б) страховий брокер;  
в) страховик;  



г) страховий агент. 
 
12. КАСКО – це:  
а) страхування нерухомості;  
б) автоцивілка;  
в) комплексне автомобільне страхування;  
г) класичне автомобільне страхування від крадіжки й ожеледиці. 
 
13. Відповідно до законодавства надання якого кредиту має 
супроводжуватися обов’язковим страхуванням предмета застави:  
а) споживчого кредиту;  
б) іпотечного кредиту;  
в) кредиту за кредитною карткою;  
г) кредиту від кредитної спілки. 
 
14. Складовими платіжної системи є:  
а) банк або фінансова компанія, що визначає правила роботи платіжної 
системи;  
б) розрахунковий банк;  
в) учасники платіжної системи, що безпосередньо надають послуги з 
переказу коштів;  
г) усі відповіді правильні. 
 
15. Де ви можете розмістити депозит:  
а) у будь-якій фінансовій установі;  
б) у банку;  
в) у кредитній спілці;  
г) у банку і в кредитній спілці. 
 
16. Що є ознакою споживчих кредитів на невеликі строки й суми:  
а) завжди низька процентна ставка;  
б) в окремих випадках такі кредити можна не повертати;  
в) зазвичай не вимагають застави;  
г) надаються тільки ломбардами. 
 
17. Користування кредитом може супроводжуватися такими платежами:  
а) процентними платежами;  
б) комісійними платежами за обслуговування кредиту;  



в) платежами за надання таких послуг, як страхування предмета застави;  
г) усі відповіді правильні. 
 
18. Споживач фінансових послуг має такі права:  
а) право на отримання повної та достовірної інформації про фінансову 
послугу та умови її надання;  
б) право на відмову від фінансової послуги після підписання договору без 
застосування штрафних санкцій;  
в) право змінювати процентну ставку у разі необхідності;  
г) право на розкриття банківської таємниці.  
 
19. Споживач фінансових послуг має такі обов’язки:  
а) обов’язок повідомити фінансову установу про свій намір відмовитися від 
фінансової послуги в порядку та в строки, передбачені законодавством і 
договором про надання фінансових послуг;  
б) обов’язок надання працівникам фінансових установ своїх персональних 
даних, зокрема PIN та CVV/CVC кодів за платіжними картками;  
в) обов’язок звернення для захисту своїх прав до органів державної влади;  
г) обов’язок не дотримуватися умов договору та не виконувати його, якщо це 
стає невигідно споживачу.  
 
20. «Червоними прапорцями» для споживачів фінансових послуг можуть 
бути:  
а) занадто приваблива ціна послуги;  
б) менеджер наполягає на негайному ухваленні рішення, інакше наступного 
дня пропозиція не діятиме;  
в) споживач не може знайти фінансову установу в державному реєстрі;  
г) усі відповіді правильні. 
 
 
 

 

КЛЮЧ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

1) в;  

2) б;  

3) б;  
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13) б;  
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