


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРИКЛАД вступного випробування для вступу на 5 рік
навчання на спеціальність «Фінанси і кредит з поглибленим

вивченням іноземної мови»
ВАРІАНТ *****

1.Фінансові ресурси підприємства – це:
a грошові фонди;
b грошові фонди та грошові кошти, які використовуються в нефондовій формі;
c грошові кошти, які використовуються в нефондовій формі;
d природні ресурси підприємства.

2. Операційний грошовий потік характеризує…
a величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства в

результаті основної діяльності;
b величину чистого прибутку підприємства;
c величину вихідних грошових потоків підприємства;
d обсяг реалізації продукції;

3. Який обсяг боргів позичальника має бути для розпочатку справи про 
банкрутство: 

a 1250 мін.з.п.;
b 100000 грн. ;
c 300 мін з.п;
d 1 000000 грн. 

4. Тезаврація прибутку — це…
a розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
b спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
c спрямування  прибутку  виключно  на  поповнення  власних  обігових  коштів

підприємства;
d реструктуризація активів.
5. Ліміт каси – це:  
a мінімальна сума готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого 

дня;  
b максимальна сума готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець 

робочого дня;
c максимальна сума грошових коштів, які можуть залишатися на рахунках підприємства 

на кінець місяця; 
d мінімальна сума грошових коштів, які можуть залишатися на рахунках та в касі 

підприємства на кінець року.
6.Формула розрахунку коефіцієнта автономності:  

a поточні активи/поточні пасиви;
b оборотні активи/необоротні активи; 
c чисті активи/валюта балансу;
d власний капітал/позичковий капітал.

7.Чистий дохід – це дохід за мінусом:
a собівартості;
b прямих податків;
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c податку на прибуток;
d непрямих податків.

8.Складовими фінансового механізму є:
a фінансове забезпечення та фінансове регулювання;
b фінансове забезпечення, фінансове регулювання та система фінансових індикаторів та

інструментів;
c система фінансових індикаторів та інструментів;
d різноманітні фінансові інструменти.

9.Чим фінанси відрізняються від грошей:
a) функціями та видами;
b) змістом і функціями;
c) змістом і формами;
d) немає правильної відповіді.

10. Державні цільові фонди за рівнем управління можуть бути:
a) разові і систематичні;
b) обов’язкові й добровільні; 
c) державні та регіональні;
d) реальні і особисті.

11. Методами мобілізації державних доходів є:
a) нормативний, балансовий та метод екстраполяції;
b) плата, відрахування, податки;
c) оподаткування, позики, емісія;
d) усі відповіді правильні.

12. Державні позики – це вид кредиту, за яким:
a) тимчасово  вільні  кошти  кредитних  організацій  залучаються  для  фінансування

підприємницької діяльності суб'єктів господарювання; 
b) тимчасово вільні кошти кредиторів залучаються для фінансування суспільних потреб

шляхом випуску і розміщення боргових паперів;
c) відбувається  фінансування  центральним  банком  кредитних  проектів  комерційних

банків проектів місцевих органів влади;
d) вірна відповідь відсутня

13. Управління державним боргом в Україні покладено на:
a) Президента України та його апарат; 
b) Міністерство фінансів України;
c) Верховну Раду України;
d) Національний банк України.

14. Зміна доходності позики (як правило, у бік зниження процента. – це:
a) конверсія;
b) обмін облігацій;
c) консолідація;
d) уніфікація.

15. Який із видів цінних паперів не має визначеного терміну дії:
a) вексель;
b) ощадний сертифікат;
c) облігація; 
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d) акція.

16. До нормативного забезпечення відносяться:
a) інструкції, методичні вказівки, нормативи, норми;
b) закони, постанови, ліцензії та статути;
c) фінансові санкції, відсоткові ставки, курси валют;
d) вірна відповідь відсутня.

17. Функція грошей як міра вартості - це
a) функція, при якій гроші виступають як посередник при обміні товарів і забезпечують

їх обіг;
b) функція, при якій гроші погашають різні боргові зобов’язання суб’єктів економічних

відносин;
c) функція, при якій гроші забезпечують вираження і вимір вартості, надаючи їй форму

ціни; 
d) функція,  при  якій  гроші  обслуговують  рух  вартості  в  міжнародному  економічному

обороті.
18. Що означає термін “нерозмінні гроші”?

a. нездатність обміну грошей на дорогоцінні метали;
b. нездатність обміну грошей на іноземну валюту;
c. нездатність обміну паперових грошей на неповноцінні металеві гроші;
d. неможливість обміну грошей на купюри меншого номіналу.

19. Тезаврація золота - це...
a. припинення виконання золотом грошових функцій;
b. накопичення золота у вигляді скарбів чи страхових фондів;
c. перенесення національного багатства з однієї країни в іншу;
d. реформація грошових знаків держави в золото.

20. Яку функцію виконують гроші при визначенні суми поставок по торговому
контракту?

a. міра вартості;
b. засіб обігу;
c. платіжний засіб;
d. засіб накопичення.

21. Виберіть відповідь, яка найточніше відображає еволюцію розвитку грошей:
a. товарні, паперові, металеві, кредитні, електронні;
b. товарні, металеві, паперові, кредитні, електронні;
c. металеві, товарні, паперові, кредитні,  електронні;
d. товарні , металеві, кредитні, паперові, електронні.

22. Що означає термін “білонна монета”?
a) розмінна монета;
b) дорогоцінна монета;
c) нерозмінна монета;
d) монета, яка виготовлена з матеріалу низької якості.

23. Що є найважливішим кількісним показником грошового обігу?
a) грошова маса;
b) грошова одиниця; 
c) платіжний обіг;
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d) грошова система;

24. Під терміном «Актуарні розрахунки» слід розуміти визначення …
a. собівартості і вартості послуги, що надається страховиком  страхувальнику;
b. розмірів страхових тарифів;
c. суми  чи  частки  витрат на  проведення  страхування з  обслуговування  договору

страхування;
d. систему математичних і статистичних розрахунків, що регламентують взаємини між

страховиком і страхувальником.
25. «Брутто-ставка» …

a. є сумою визначеної нетто-ставки та навантаження;
b. забезпечує відшкодування витрат на покриття збитків з ризикових видів страхування;
c. призначена для забезпечення фінансування витрат страховика;
d. усі відповіді вірні.

26.Під терміном «Загибель конструктивна» слід розуміти…
a. знищення об'єкта страхування внаслідок пожежі;
b. знищення об'єкта страхування внаслідок повені;
c. пошкодження об'єкта страхування з втратою споживчих властивостей, що виключають

можливість його подальшого використання;
d. пошкодження  об'єкта  страхування  з  втратою  частки  споживчих  властивостей,  що

залишають можливість його подальшого використання.
27.«Ліміт відповідальності страховика» – це:

a. обмежені контракті зобов’язання страхової компанії;
b. грошова  сума,  в  межах  якої  страхова  компанія  зобов’язана  провести  виплату

страхового відшкодування;
c. сума відшкодування при виникненні страхового випадку;
d. всі відповіді вірні.

28.Під терміном «Відповідальність за першим ризиком» слід розуміти…
a. систему  страхового  забезпечення,  за  якої  всі  збитки  в  межах  страхової  суми

відшкодовуються повністю; 
b. систему страхового забезпечення, за якої всі збитки відшкодовуються повністю; 
c. систему страхового забезпечення, за якої збитки відшкодовуються частково;
d. систему страхового забезпечення,  яка полягає  в  тому, щопісля  настання  страхового

випадку дія договору призупиняється.
29.Під терміном «Страхова франшиза» слід розуміти…

a. частину загальної суми відшкодування;
b. передбачене умовами страхування звільнення страховика від  відшкодування збитків

страхувальника, що не перевищують заданої величини.
c. не передбачене умовами страхування звільнення страховика від відшкодування;
d. немає вірної відповіді.

30.Під терміном «Страховий інтерес» слід розуміти…
a. матеріальну відповідальність страхувальника у страхуванні об'єктів;
b. матеріальну зацікавленість страховика у страхуванні об'єктів;
c. відповідальність страховика перед третіми особами;
d. матеріальну зацікавленість у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник має стосунок

як власник.
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