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Комплексний атестаційний екзамен за фахом зі спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти містить 30 варіантів ( білетів) формалізованих завдань рівнозначної
складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані
знання програмного матеріалу таких дисциплін: «фінанси», «гроші та
кредит», «фінансовий ринок», «страхування» та «фінанси підприємств».
Дані завдання охоплюють основні теми названих навчальних
дисциплін і відповідають програмним вимогам, мають професійне
спрямування, потребують інтегрованого застосування знань, отриманих при
їх вивченні.
За складністю варіанти кваліфікаційної роботи є рівнозначними.
Термін виконання – 50 хвилин, що відповідає вимогам, які
висуваються до проведення таких екзаменаційних робіт.
Критерії оцінки виконання завдань
екзаменаційної роботи комплексного атестаційного екзамену
Оцінка виконання завдань комплексного атестаційного екзамену
виставляється згідно з діючим Положенням ХНУ імені В.Н.Каразіна за
національною чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно» відповідно до набраних балів.
Шкала оцінювання
Оцінка
Сума набраних балів
90 – 100

для чотирибальної
шкали оцінювання
відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Кожен екзаменаційний білет комплексного атестаційного екзамену
складається з таких завдань:
І завдання. 14 тестових завдань, в яких необхідно знайти та зафіксувати
письмово всі вірні відповіді.
ІІ завдання. 2 задачі, які необхідно вирішити і правильну відповідь
зафіксувати в листі відповідей.
Максимальна кількість балів по кожному завданню становить:
І завдання – 70 балів (сума балів за 14 тестів, кожен з яких максимально
оцінюється в 5 балів)
ІІ завдання – 30 балів (сума балів за дві задачі, кожна з яких максимально
оцінюється в 15 балів).

Загальна максимальна сума балів за виконання комплексної атестаційної
роботи становить 100 балів.
При оцінюванні відповідей на завдання екзаменаційної роботи
встановлені наступні критерії:
І завдання. Закриті тестові завдання. Сумарно максимально оцінюються в
70 балів.
Закриті тестові завдання, потребують вибору студентом правильних
відповідей на задане питання серед наведених варіантів відповідей в тексті
завдання. При цьому необхідно визначити всі вірні відповіді.
Це завдання містить 14 тестів, відповідь на кожен з яких максимально
оцінюється в 5 балів.
При цьому бали нараховуються наступним чином:
- 5 балів, - якщо вказані всі правильні відповіді;
- 4 бали, - якщо вказані правильні відповіді становлять більшість серед
всіх вказаних відповідей;
- 3 бали, - якщо кількість вказаних правильних відповідей дорівнює
кількості вказаних неправильних відповідей;
- 2 бали, - якщо кількість вказаних правильних відповідей меньше
кількості вказаних неправильних відповідей;
- 0 балів, - якщо не вказано жодної правильної відповіді.
ІІ завдання складається з двох задач:
- перша з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»;
- друга з навчальної дисципліни «Гроші та кредит».
Необхідно вирішити ці задачі і в листі відповідей вказати один вірний
варіант відповіді серед шести запропонованих варіантів по кожній
задачі. Правильні відповіді оцінюються в 15 балів за кожну задачу.
Сумарно ІІ завдання максимально оцінюється в 30 балів.
Сумарна оцінка по письмовій екзаменаційній роботі комплексного
атестаційного екзамену виставляється наростаючим підсумком:
1. Окремо оцінюється кожен вид запропонованих завдань, виходячи з
встановлених критеріів оцінювання;
2. Оцінки (бали) по кожному виду завдань складаються і формують
підсумкову оцінку кваліфікаційної роботи.
Приклад екзаменаційного білету див. нижче:

БІЛЕТ № ….
I. ТЕСТИ:
ОБЕРІТЬ УСІ ВІРНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ПОЗНАЧТЕ ЇХ У ЛИСТІ
ВІДПОВІДІ:
1). До галузі особистого страхування відноситься:
A) страхування від нещасних випадків на транспорті;
B) медичне страхування;
C) страхування кредитних ризиків;
D) страхування автотранспортних засобів.
2). Найважливіші функції страхування такі:
A) фіскальна, регулююча, розподільна;
B) стимулююча, перерозподільна, контрольна;
C) відновлювальна, попереджувальна;
D) ощадна, контрольна.
3). При визначенні обсягу відповідальності страховик може застосовувати таку франшизу:
A) умовну;
B) безумовну;
C) загальну;
D) спеціальну;
E) додаткову.
4). Страхувальниками за договорами страхування життя можуть бути:
A) тільки фізичні особи;
B) тільки юридичні особи;
C) фізичні;
D) юридичні особи;
E) фінансові посередники.
5). Залежно від рівня державного управління податки поділяються на:
A) прямі, непрямі;
B) загальнодержавні;
C) місцеві;
D) разові;
E) систематичні.
6). До загальнодержавних податків в Україні належать:
A) акцизний податок;
B) туристичний збір;
C) податок на додану вартість;
D) податок на прибуток підприємств;
E) збір за місця для паркування транспортних засобів;
F) податок на доходи фізичних осіб.
7). Функціями фінансового менеджменту як керуючої системи є такі:
A) планування і прогнозування;
B) управління грошовими потоками;
C) регулювання, мотивації, контролю;
D) управління капіталом і активами;
E) організація і координація.
8). Суб’єктами міжнародних фінансів є:
A) юридичні та фізичні особи резиденти однієї країни;
B) держави, міжнародні організації, міжнародні фінансові інституції;
C) транснаціональні корпорації, фінансово-кредитні інститути, біржі та фізичні
особи;
D) немає правильної відповіді.

9). Грошово-кредитний мультиплікатор – це :
A) процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей);
B) кредитування банками клієнтури на основі вільних резервів;
C) надання позичок комерційним банкам шляхом їх рефінансування;
D) емісія готівки центральним банком;
Е) усі відповіді правильні.
10).Що треба включити в активи балансу комерційного банку:
A) склад його грошових коштів (касa);
B) розміщення грошових коштів;
C) використання грошових коштів;
D) джерела грошових коштів банку;
Е) немає правильної відповіді.
11). До пайових цінних паперів належать:
А) облігації підприємств;
В) казначейські зобов'язання України;
С) векселі;
D) акції;
Е) інвестиційні сертифікати.
12). До боргових цінних паперів належать:
A) акції;
B) інвестиційні сертифікати;
C) облігації підприємств;
D) державні облігації України;
E) облігації місцевих позик;
F) казначейські зобов'язання України;
G) ощадні (депозитні) сертифікати.
13). Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» учасниками
фондового ринку є:
A) брокери;
B) емітенти;
C) інвестори;
D) саморегулівні організації;
E) професійні учасники фондового ринку;
F) ділери.
14). Причиною нестачі (браку) власних оборотних коштів на підприємстві є:
A)
значна дебіторська заборгованість покупців;
B)
підвищення цін у результаті інфляції;
C)
неповний внесок платежів до бюджету;
D)
перевиконання плану прибутку;
E)
нецільове використання власних оборотних коштів;
F)
усі відповіді помилкові;
G)
усі відповіді правильні.
II. ЗАВДАННЯ.
ВИРІШІТЬ ЗАВДАННЯ І ВІРНУ ВІДПОВІДЬ ПОЗНАЧТЕ У ЛИСТІ ВІДПОВІДІ:
1. На основі приведених даних необхідно визначити суму фінансових результатів:
- на поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію лікарських засобів та
медичних виробів у сумі 350 тис грн, у тому числі ПДВ;
- підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 150 тис грн і довгостроковий
кредит у сумі 50 тис грн;

- отримано субсидій із державного бюджету для виконання державного замовлення 30 тис
грн;
- отримано дивідендів у сумі 10 тис грн.
Фінансовий результат становить:
A) 325480;
B) 661839;
C) 441165;
D) 551528;
E) 331400;
F) 567110.
2. Знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М1 якщо обсяг готівки поза
банками становить 9,6 млрд. грн., розмір банківських резервів, що сформовані по
короткострокових залученнях 25,4 млрд. грн., а величина грошового агрегату М1 – 240
млрд. грн.
Значення грошового мультиплікатора по агрегату М1 становить:
А) 12,4
B) 0,25
C) 8,6
D) 6,8
E) 7,4
F) 12,1

