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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
додаткового фахового вступного випробування
для навчання за освітнім ступенем «Магістр»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів:
правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*50 =100 балів).
1. Ліцензування страхової діяльності в Україні проводиться:
а) Нацкомфінпослуг;
б) Міністерством фінансів;
в) НБУ;
г) КМУ.
2. Суб'єкти, що мають тимчасово вільні кошти і готові їх надати на певних умовах, -це...
а) позичальники;
б) кредитори;
в) векселедавці;
г) правильної відповіді немає.
3. Значне зниження курсу національної валюти відносно «твердих» валют – це…
а) інфляція;
б) стагфляція;
в) девальвація;
г) всі відповіді правильні.
4. Активними операціями банку є...
а) придбання основних засобів
б) надання кредитів
в) інвестиційні операції
г) отримання кредитів
5. Основними функціями бюджету держави є:
а) контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів держави;
б) регулювання і стимулювання економіки;
в) фінансове забезпечення соціальної сфери;
г) всі відповіді вірні.

6. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається страхуванням
життя становить:
а) 10 млн. євро;
б) 1 млн. євро;
в) 1,5 млн. євро;
г) 10 млн. грн.
7. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії
"гроші"?
а) гроші - це засіб платежу;
б) гроші - це специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту;
в) гроші - це національна грошова одиниця;
г) все, що виконує функції грошей.
8. Яка риса є характерною для фіскально-бюджетного обороту?
а) прямолінійність;
б) нееквівалентність;
в) еквівалентність;
г) правильної відповіді немає.
9. В яких формах виникли перші страхові організації?
а) товариства взаємного страхування;
б) страхові товариства з повною відповідальністю;
в) акціонерні страхові товариства;
г) державні страхові організації.
…
50. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України "Про страхування" є
добровільними?
a) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
б) страхування фінансових ризиків;
в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
г) страхування відповідальності морського судновласника;

