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Пояснювальна записка
Програма вступного випробування орієнтована на абітурієнтів з
кваліфікацією бакалавр з фінансів і кредиту та спеціаліст з фінансів і
кредиту для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 –
«Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і
кредит»).
Вступне випробування проводиться у формі тестів. Тестові завдання
містять питання з таких навчальних дисциплін: «Фінанси», «Фінанси
підприємств», «Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна
система», «Податкова система», «Фінансовий ринок» та «Страхування».
Виходячи

з

комплексного

підходу

до

складання

вступного

випробування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування”
(освітня програма «Фінанси і кредит») для здобуття освітнього рівня
«магістр» абітурієнт повинен знати:
 з курсу „Фінанси” – сутність та функції фінансів, фінансові
системи,

фінансова

політика

і

фінансовий

механізм,

фінанси

підприємницьких структур, державні фінанси, бюджет і бюджетна система,
доходи і видатки державного бюджету, податки і податкова система, фонди
фінансових ресурсів цільового призначення, місцеві фінанси, державний
кредит і державний борг, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок,
міжнародні фінанси;
 з курсу „Фінанси підприємств” – основи фінансової діяльності
суб’єктів

підприємництва,

особливості

фінансування

суб’єктів

підприємництва різних форм організації бізнесу, фінансові ресурси суб’єктів
підприємництва, формування власного капіталу підприємства, фінанси
акціонерних товариств та підприємств малого бізнесу, внутрішні джерела
фінансування підприємства,

доходи і фінансові результати суб’єктів

господарювання, дивідендна політика підприємства, оцінка фінансового
стану та вартості суб’єктів підприємництва, фінансування підприємства за
рахунок запозичених ресурсів, фінансова діяльність на етапі реорганізації

підприємства, фінансове інвестування підприємства, грошові кошти та
організація розрахунків підприємств, управління грошовими потоками
суб’єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, фінансова
звітність

суб’єктів

підприємства,

господарювання

фінансова

та

діяльність

оцінка

фінансового

підприємства

у

стану
сфері

зовнішньоекономічних відносин, фінансовий контролінг на підприємстві;
 з курсу „Гроші і кредит” – сутність і функції грошей, грошовий
обіг і грошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, інфляція та грошові
реформи, валютний ринок і валютні системи, кількісна теорія грошей та
сучасний монетаризм, кредит у ринковій економіці, фінансові посередники
грошового ринку, центральні банки, комерційні банки, міжнародні валютнокредитні установи та форми їх співробітництва з Україною;
 з курсу „Банківська система” – гроші та грошовий обіг,
банківська система, роль НБУ в банківській системі, комерційні банки,
загальна характеристика банківських операцій та послуг, пасивні операції
банків, організація банками готівкового обігу, форми безготівкових
розрахунків, кредит та кредитні операції банків, операції банків з цінними
паперами, валютні операції та операції банків з обслуговування ЗЕД, послуги
КБ;
 з курсу „Бюджетна система” – бюджетна система України та її
бюджетний устрій, сутність і призначення бюджету України, загальні основи
функціонування місцевих бюджетів, фінансове забезпечення соціальних
гарантій населення, організація фінансів і фінансування в галузях соціальної
сфери, фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки і
культури, фінансове забезпечення витрат на охорону здоров’я, фізичну
культуру і туризм, особливості фінансування оборони, правоохоронних
органів та органів державного управління, видатки на розвиток економіки,
державні цільові фонди, державний кредит та державний борг України;
 з курсу „Податкова система” – сутність і види податків,
податкова система і податкова політика, податок на додану вартість,

акцизний збір, мито, податок на прибуток підприємств, фіксований
сільськогосподарський податок, податок з доходів фізичних осіб, система
оподаткування суб’єктів малого підприємництва, плата за ресурси та
послуги, державна податкова служба України, податковий менеджмент,
ухилення від податків та перекладання податків, податкова політика в
системі державного регулювання економіки;
 з
фінансових

курсу
ринків,

„Фінансовий
основні

ринок”

фінансові

–

основи

функціонування

інструменти, ринок

похідних

фінансових інструментів, ризик і дохід, оцінювання фінансових активів,
фінансові інститути;
 з курсу „Страхування” – страхові послуги і особливості їх
реалізації, порядок укладання та ведення страхової угоди, страхування життя
та пенсій, страхування від нещасних випадків, медичне страхування,
страхування підприємницьких ризиків, сільськогосподарське страхування,
страхування технічних ризиків, страхування фінансово-кредитних ризиків,
автотранспортне страхування, морське страхування, авіаційне і космічне
страхування.
Критерії оцінювання знань вступників
Вступні випробування відбуваються у формі тестів. Під час оцінки
вступного випробування враховуються такі критерії:


достатність обсягу знань;



ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами,

законами, правилами, фінансовими явищами;


рівень володіння теорією з фінансів;



рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;



вміння

інтегрувати

та

усвідомлення суті тестового завдання.

диференціювати

знання,

рівень

Результат вступного випробування з фаху оцінюється від 100 до 150
балів. За кожну правильну відповідь тестового завдання із 10 завдань
вступнику нараховується 5 балів.
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки
вступника:
1 рівень (високий): 140–150 балів виставляється вступникам, які в
повному обсязі виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували
обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують
ними при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність
аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові
завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.
2 рівень (середній): 130–139 балів виставляється за умови достатньо
повного виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути
правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні
уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути
допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 120–129 балів виставляється за знання, які
продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний
характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без
глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що
вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної
дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 100–119 балів виставляється за неправильну або
поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння
поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не
знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує
вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.
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