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072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

Варіант 0 
 
1. Трендовий метод аналізу дозволяє: 
А)	провести факторний аналіз показників  
Б) здійснити порівняльний аналіз 
В) визначити основну тенденцію динаміки показника 
Г) визначити взаємозалежність між показниками 

 
2. Основні причини, які впливають на вартість грошей у часі, – це: 
А) ВВП, НД 
Б) інфляція, ризик, ліквідність 
В) обмінний курс національної валюти 
Г) рівень доходів, політична ситуація 

 
3. Що означає поняття «інвестиції» у вузькому розумінні?  
А) перекази 
Б) вклади 
В) кошти 
Г) кредити 

 
4. У разі суперечливих показників ефективності інвестиційних проектів за 
основу необхідно взяти показник : 
А) PI 
Б) NPV 
В) IRR 
Г) РР 

 
5. Який різновид довгострокового кредиту надається в майновій формі та, 
погашення якого, здійснюється в розстрочку? 
А) лізинг 
Б) кліринг 
В) факторинг 
Г) форфейтинг 

 
 
 
 



6. На величину прибутку впливають такі фактори: 
А) зовнішні і внутрішні 
Б) постійні і змінні 
В) адміністративні 
Г) розрахункові 
 

7. Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, якщо коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу дорівнює 0,7? 
А) 2,3 
Б) 1,4 
В) 0,4  
Г) 0,3  

 
8. Вартості банківського кредиту відповідає: 
А) ставка відсотка за кредит 
Б) дохідність залученого капіталу 
В) рентабельність залученого капіталу 
Г) ставка відсотка за кредит з урахуванням податку на прибуток 

 
9. На яку величину форвардний курс відрізняється від спот-курсу? 
А) на розмір знижки 
Б) на розмір спреда 
В) на різницю відсотків за депозитами 
Г) немає правильної відповіді 

 
10. В якому з переліків є складова, що не належить до залучених коштів банку? 
А) кошти до запитання суб'єктів господарювання, фізичних осіб 
Б) строкові кошти фізичних осіб, кошти в НБУ 
В) ощадні депозити фізичних осіб, кошти на бюджетних рахунках 
Г) вірна відповідь відсутня 

 
11. До недепозитних джерел залучення коштів належать: 
А) операції РЕПО 
Б) відкриття поточних рахунків 
В) відкриття депозитних рахунків 
Г) всі відповіді вірні 

 
12. Спеціалізований розрахунковий кліринговий банк - це банк, в якому більше  

50 % активів є: 
А) активами, які розміщені під заставу землі чи нерухомого майна 
Б) емісією та розміщенням цінних паперів, що здійснюються за рахунок 
грошових коштів приватних інвесторів 
В) активами, що розміщуються на клірингових розрахунках 
Г) вкладами фізичних осіб 

 



13. За яких умов Національний банк може  відмовити  в реєстрації банку? 
А)	невідповідності установчих документів законодавству України 
Б) в разі порушення порядку створення банку 
В) в разі порушення таємниці угоди про створення банку 
Г) незадовільного фінансового стану засновників банку 

 
14. Які заходи застосовує банк у випадку неповернення кредиту? 
А) стягнення штрафу з позичальника  
Б) вирішує питання про банкрутство позичальника 
В) призначає тимчасову адміністрацію для управління цим суб'єктом 
Г) стягнення пені 

 
15. Запозичені фінансові ресурси банку - це: 
А) статутний капітал, резервний фонд, субординований борг 
Б) депозити, кредиторська заборгованість 
В) міжбанківські кредити, емісія боргових зобов’язань, ринок комерційних 
цінних паперів, позики небанківських посередників 
Г) всі відповіді правильні 

 
16. Крос-курс - це: 
А) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну 
Б) курс, згідно з яким банк продає валюту 
В) курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну 
валюту за національну 
Г) співвідношення між двома валютами по відношенню до третьої валюти 

 
17. Що з наведеного далі охоплюється поняттям «страховий захист»? 
А) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією 
Б) відшкодування збитків, завданих негативними подіями 
В) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення ризику 
Г) все вірно 

 
18. Страховий платіж сплачується: 
А) страхувальником страховику 
Б) страховиком страхувальнику 
В) застрахованим страховику 
Г) набувачем страховику 

 
19. Основний принцип у задоволенні страхових претензій - це:  
А) відшкодування 
Б) франшиза 
В) страховий інтерес 
Г) укладання договору страхування 

 
 



20. Суть солідарної розкладки збитку полягає в: 
А) спрямуванні частини страхових премій на фінансування 
превентивних заходів  
Б) передачі за певну плату матеріальної відповідальності за 
наслідки ризику 
В) компенсації втрат одному або декільком постраждалим загальними 
зусиллями 
Г) все вірно 

 
21. Якщо у даному районі за ряд років в середньому пожежею пошкоджено 100 
будинків із 10000, то вірогідність настання страхового випадку складає: 
А) 0,0001 
Б) 0,001 
В) 0,01 
Г) 100 

 
22. Актуарні розрахунки –  це система:  
А) математичних закономірностей 
Б) статистичних закономірностей 
В) математичних і статистичних закономірностей 
Г) математичних, статистичних та експертних закономірностей 

 
23. Контроль за ризиком, що спрямований на зменшення вірогідності настання 
збитків та їх розміру, може включати в себе: 
А) відмову від ризику шляхом припинення діяльності або володіння 
активами, які пов'язані з можливими збитками 
Б) диверсифікацію діяльності, активів та інших об'єктів, що піддаються    
ризику 
В) проведення превентивних заходів 
Г) все вірно 

 
24. Передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної 
шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми є? 
А) франшизою 
Б) контрибуцією 
В) суброгацією 
Г) всі відповіді вірні 

 
25. За якою територіальною ознакою поділяється страховий ринок? 
А) місцевий 
Б) національний 
В) світовий 
Г) всі відповіді вірні 

 


