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ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності  

«072 Фінанси, банківська справа та страхування» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Вкажіть недоліки податкової системи як макроекономічного важеля 

регулювання економіки: 

а) обов’язковий характер; 

б) низька стабільність; 

в) усі відповіді правильні; 

г) залежність від політичного тиску. 

 

2. Складовими бюджету є: 

а) внутрішній і зовнішній фонди; 

б) цільовий та страховий фонди;  

в) загальний, спеціальний та резервний фонди; 

г) резервний, цільовий і борговий фонди. 

 

3. Методами фінансування державних витрат є: 

а) інвестування, страхове фінансування, трастове забезпечення;  

б) самофінансування, бюджетне фінансування, кредитне забезпечення; 

в) прогнозування, планове фінансування, податкове забезпечення; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Головною метою функціонування системи управління державним боргом є: 

а) максимально можливе залучення кредитних ресурсів для фінансування економічних 

витрат держави; 

б) врегулювання боргової кризи у державі;  

в) задоволення потреб уряду у додаткових фінансових ресурсах на умовах строковості, 

платності, зворотності та забезпечення економічної й політичної безпеки держави; 

г) немає правильної відповіді. 

 

5. Державні боргові зобов’язання перед нерезидентами на певну дату – це: 

а) внутрішній державний борг; 

б) зовнішній державний борг; 

в) борг на душу населення; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

6. Кредитний ринок – це: 

а) ринок середньострокових і довгострокових кредитів; 

б) ринок обігу цінних паперів; 

в) ринок обігу іноземної валюти; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

7. Принцип субсидіарності означає: 

а) використання коштів на цілі, визначені бюджетними призначеннями; 
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б) досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 

обсягу коштів; 

в) максимально можливе наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього 

споживача; 

г) немає правильної відповіді. 

 

8. Цільові фонди – це: 

а) один з методів перерозподілу національного доходу органами влади на користь 

певних соціальних груп населення; 

б) форма забезпечення фінансування пріоритетних сфер економіки і розширення 

соціальних допомог населенню; 

в) немає правильної відповіді; 

г) форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів, які залучаються 

державою для фінансування деяких суспільних завдань та комплексно витрачаються на 

основі оперативної самостійності. 

 

9. Якщо змінна частина оборотних активів повністю фінансується за рахунок 

поточних зобов’язань, це:   

а) Агресивна політика 

б) Консервативна політика 

в) Помірна політика 

г) Суперагресивна політика 

 

10. Підприємство фактично не має ознак банкрутства, але подає інформацію, яка 

свідчить про його фінансову неспроможність державі, іншим кредиторам. Це:  

а) Реальне банкрутство  

б) Приховане банкрутство 

в) Фіктивне банкрутство 

г) Навмисне банкрутство 

 

11. Наведіть формулу власного оборотного капіталу: 

а) активи – зобов’язання  

б) оборотні активи – поточні зобов’язання  

в) валюта балансу – борги  

г) оборотні активи / поточні зобов’язання  

 

12. Підприємство залучило кредит 12000 грн. на 3 роки під 20% річних. Загальна 

сума  відсотків, що сплатить підприємство за 3 роки за умови, якщо відсотки 

нараховуються на залишок непогашеного кредиту, складає:  

а) 7200 грн.; 

б) 4800 грн.; 

в) 3600 грн.; 

г) 19200 грн. 
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13. За якою статтею балансу відображено придбані підприємством облігації інших 

емітентів:  

а) довгострокові фінансові зобов’язання  

б) довгострокові фінансові інвестиції  

в) еквіваленти грошових коштів  

г) зареєстрований капітал  

 

14. Нематеріальні активи – це:  

а) активи, які використовуються підприємством у виробництві або для постачання 

товарів протягом 12-и і більше місяців з дати балансу; 

б) активи, які не мають натурально-речової форми, але беруть участь у господарській 

діяльності понад 1 рік та приносять і прибуток; 

в) сукупність майнових цінностей, які обслуговують операційну діяльність і повністю 

споживаються за один операційний цикл; 

г) правильної відповіді немає. 

 

15. За якою статтею балансу відображено емітовані підприємством облігації:  

а) довгострокові фінансові інвестиції  

б) довгострокові фінансові зобов’язання  

в) поточні фінансові інвестиції  

г) зареєстрований капітал  

 

16. До повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належить: 

а) забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб 

б) розміщення облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними 

законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік 

в) ініціювання виведення неплатоспроможних банків з ринку 

г) всі відповіді правильні 

 

17. Які ознаки нетто-розрахунків розрахунків (розрахунків на основі сальдового 

методу) є хибними: 

а) платежі здійснюються відразу й остаточно 

б) допускають взаємозалік зобов'язань 

в) вимоги і зобов'язання накопичуються протягом деякого інтервалу часу 

г) можливо провести розрахунки по зобов'язанням взаємним заліком 

 

18. До індикативного банківського регулювання відноситься:  

а) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 

б) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 

в) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 

г) моніторинг кількості комерційних банків в Україні. 
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19. Валютна дисконтна (облікова) політика – це: 

а) операції з валютними цінностями (умовні – національна валюта, цінні папери у 

національні валюті; безумовні – іноземні грошові знаки, золото, цінні папери, іноземні 

платіжні документи); 

б) сукупність заходів, спрямованих на щоденне оперативне регулювання валютного 

курсу, валютних операцій, валютного ринку та ринку золота; 

в) система заходів щодо використання облікової ставки процента для регулювання руху 

інвестицій та балансування платіжних зобов’язань, які направлені на регулювання 

валютного курсу; 

г) система регулювання валютного курсу шляхом купівлі чи продажу державними 

органами іноземної валюти за допомогою валютної інтервенції та валютних обмежень. 

 

20. Послуги технологічного та інформаційного обслуговування розрахунків за 

операції, виконані з використанням платіжних карток, надає: 

а) банк-емітент 

б) банк-еквайр 

в) процесинговий центр 

г) торговець 

 

21. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю: 

а) не більше 25 % капіталу банку 

б)не менше 25 % капіталу банку 

в)не більше50 % капіталу банку 

г) не менше 50 % капіталу банку 

 

22. На кореспондентських рахунках відображаються такі операції: 

а) тільки міжбанківські операції 

б) тільки клієнтські операції 

в) доходи та витрати, пов’язані з обслуговуванням кореспондентських рахунків 

г) всі відповіді правильні 

 

23. Продовжіть речення: Зазвичай першою формою здійснення міжнародних 

операцій для банку є укладення угод на зарубіжних валютно-фінансових ринках в 

інтересах своїх клієнтів через систему: 

а) державних закупівель 

б) банків-кореспондентів 

в) власних міжнародних зв’язків 

г) відповідних органів Центральних Банків 

 

24. Об’єктом страхування ризиків непогашення кредитів є: 

а) відповідальність позичальників кредитів;  

б) відповідальність банку; 

в) відповідальність кредитної установи;  

г) майнові інтереси страховика. 
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25.  Договори факультативного перестрахування характеризуються: 

а) волею вибору цедента в тому, які ризики й у якій частці передавати до 

перестрахування; 

б) волею перестраховика визначати свою участь у покритті ризиків; 

в) індивідуальним підходом до встановлення ціни кожного переданого ризику;  

г) всі відповіді правильні. 

 

26.  Ексцедент – це: 

а) сума ризиків, що одержує цедент; 

б) сума ризику, що цедент залишає на власній відповідальності;  

в) сума премії, що сплачується перестраховику; 

г) сума ризику, що перестраховується понад власним утриманням цедента. 

 

27.  Витрати, що зв’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування: 

а) аквізиційні;  

б) ліквідаційні; 

 в) перестрахові;  

г) фінансові. 

 

28.  В основі обчислення прибутку від страхової діяльності лежить: 

а) страхова нетто-премія; 

б) зароблена страхова премія; 

 в) незароблена страхова премія;  

г) отримана страхова премія. 

 

29.  Принцип надійності при розміщенні страхових резервів передбачає: 

а) повернення розміщених засобів у повному обсязі;  

б) розподіл ризику на різні види вкладень; 

в) наявність високого доходу від інвестицій; 

г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 

 

30.  Фінансова стійкість страхової операції визначається: 

а) як ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхової операції; 

б) здатність страхової компанії виконувати зобов’язання за рахунок ліквідних активів; 

в) здатність страховика зберігати існуючий рівень платоспроможності;  

г) усі відповіді правильні 

 


