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І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплекс питань і завдань охоплює дисципліни, включені в 

«Освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів» за галуззю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», затверджену Міністерством 

освіти  і науки України. 

Іспит зі спеціальності включає тематику професійно орієнтованих 

дисциплін "Бюджетна система", "Банківська система", "Фінансовий ринок", 

"Фінанси підприємств", "Страхування". 

Іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет включає  50 тестових завдань з дисциплін "Бюджетна 

система", "Банківська система", "Фінансовий ринок", "Фінанси підприємств", 

"Страхування". Тривалість письмового іспиту – 1 година (60 хвилин). 

Відлік часу починається після заповнення титульного аркуша листа 

відповідей. При складанні іспиту абітурієнту заборонено користуватися 

довідковими матеріалами, підручниками, а також технічними засобами, крім 

калькулятора. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Екзаменаційний білет складається з  50 тестових  завдань з профільних дисциплін: 

 

Приклад тестового завдання:  

 

1.Банківська система – це: 

а) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення 

зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 

б)специфічне організаційно-правове утворення, що забезпечує функціонування грошового 

ринку країни; 

в) сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок 

про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності 

вимогам закону 

г) жодної вірної відповіді. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Кожен тест має лише один варіант правильної відповіді і  оцінюється у 4 бали. 

 

          Іспит вважається складеним успішно, коли мінімальна кількість балів 120.  За 

підсумками вступного випробування вступник може набрати від 0 до 200 балів включно. 

 

Сума балів 
Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 

180 – 200 Відмінно А 

160 – 179 
Добре 

В 

150 – 159 С 

131 – 149 
Задовільно 

(зараховано) 

D 

120 – 130 Е 

60 – 119 
Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

0 – 59 F 

 

Оцінка «відмінно - 180-200 балів» - глибокі вичерпні знання всього програмного 

матеріалу, розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і явищ, тверде знання 

положень суміжних дисциплін. Правильні відповіді на всі чи практично всі тестові питання 

екзаменаційного білету.  

Оцінка «добре - 150-179 балів» - тверді і досить повні знання всього програмного 

матеріалу, розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і явищ, знайомство з 
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положеннями суміжних дисциплін. Правильні відповіді на більшість тестових питання 

екзаменаційного білету.  

Оцінка «задовільно - 120-149 бали» - знання і розуміння основних питань програми. 

Правильні відповіді на тестові питання екзаменаційного білету.  

Оцінка «незадовільно – 0-119 балів» - неправильні відповіді на тестові питання, 

нерозуміння сутності теоретичного питання. Демонстрація незнання матеріалів рекомендованої 

літератури. 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу 

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 

1. Сутність та призначення бюджету 

2. Бюджет як економічна категорія та як основний фінансовий план держави. 
3. Функції бюджету 

4. Склад бюджетного законодавства 

5. Поняття та структура бюджетного механізму 

6. Особливості побудови бюджетної системи України 

7. Призначення і роль Державного бюджету України 

8. Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі 

9. Загальна характеристика бюджетного процесу 

10. Стадії бюджетного процесу 

11. Основні учасники бюджетного процесу та їх повноваження 

12. Принципи організації бюджетної діяльності 

13. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі  

14. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетних 

періоди 
15. Сутність бюджетної класифікації, її складові 

16. Класифікація доходів бюджету. Фактори, що впливають на рівень доходів 

бюджету 

17. Доходи місцевих бюджетів 

18. Державні цільові фонди 

19. Класифікація видатків бюджету 

20. Класифікація фінансування бюджету 

21. Класифікація державного боргу 

22. Загальні засади регулювання міжбюджетних відносин 

23. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси, фінансове вирівнювання 

24. Види міжбюджетних трансфертів 

25. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

26. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до 

них 

27. Бюджетний дефіцит та його класифікація 

28. Методи покриття бюджетного дефіциту 
29. Видатки бюджету на розвиток економіки 

30. Форми фінансування видатків бюджету на економічну діяльність 

31. Бюджетна політика. 

32. Значення і склад видатків бюджету на науку 

33. Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу 

34. Форми та види соціального захисту 

35. Особливості фінансування соціально-культурних закладів і установ 

36. Видатки бюджету на державне управління і судову владу 

37. Видатки бюджету на національну оборону 

38. Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави 

39. Поняття та види державного боргу 

40. Управління державним боргом та його обслуговування 
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Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу 

 «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

  

1. Банківська система: суть, будова 

2. Види банківських установ та їх функції 

3. Характеристика й класифікація банківських операцій 

4. Порядок реєстрації банківських установ 

5. Ліцензування банківської діяльності 

6. Організаційна структура та управління банком 

7. Склад та структура ресурсів банку 

8. Формування власного капіталу банку 

9. Депозитні операції банків 

10. Міжбанківські кредити як джерело запозичення банківських ресурсів 

11. Управління ресурсами банку 

12. Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві 

13. Ведення рахунків клієнтів 

14. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту 

15. Види платіжних інструментів при здійсненні безготівкових банківських 

розрахунків 

16. Міжбанківські розрахунки в національній валюті 

17. Кореспондентські відносини між банками 

18. Система електронних платежів 

19. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків 

20. Організація касової роботи в установах банків 

21. Суть кредиту, класифікація банківських кредитів 

22. Принципи кредитування 

23. Кредитний потенціал банку, етапи процесу кредитування 

24. Ціна банківського кредиту 

25. Оцінка кредитоспроможності позичальника 

26. Проблемні кредити, порядок їх погашення 

27. Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредитів 

28. Поняття векселя, види векселів 

29. Класифікація банківських операцій з векселями 

30. Розрахункові вексельні операції банків 

31. Комісійні операції з векселями: прийом на інкасо; доміциляція векселів 

32. Зберігання банками векселів клієнтів 

33. Кредитні операції банків з векселями 

34. Авалювання векселів, видача гарантій на забезпечення оплати векселів 

35. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів 

36. Класифікація операцій банків з цінними паперами 

37. Пасивні операції банків з цінними паперами 

38. Активні операції банків з цінними паперами 

39. Позабалансові операції банків з цінними паперами 

40. Поняття та види банківських інвестицій 

41. Оцінка інвестиційних проектів 
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42. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів 

43. Поняття валюти, валютного курсу, котирування валюти 

44. Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів 

45. Неторговельні операції в іноземній валюті 

46. Операції банків з обміну іноземної валюти 

47. Валютне кредитування 

48. Основний зміст та мета встановлення кореспондентських відносин 

49. Критерії вибору банку-кореспондента 

50. Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків 

51. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів 

52. Лізингові операції 

53. Факторинг та форфейтинг 

54. Інші нетрадиційні операції та послуги банків 

55. Трастові послуги банку 

56. Гарантійні послуги банку 

 

  

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу 

 

«ФІНАНСОВИЙ РИНОК» 

 

1. Розкрийте сутність та основне призначення  фінансового ринку, його структури 

2. Дати характеристику суб'єктам фінансового ринку 

3. Характеристика об'єктів фінансового ринку 

4. Проаналізуйте структуру і суть грошового ринку 

5. Опишіть та порівняйте об'єкти й суб'єкти грошового ринку 

6. Характеристика облікового ринку та його особливості 

7. Характеристика міжбанківського ринку 

8. Особливості операцій на міжбанківському ринку  

9. Проаналізуйте поняття і структуру валютного ринку 

10. Дати характеристику валютним операціям 

11. Особливості валютне регулювання та курсова політика Центрального банку 

12.  Особливості валютного регулювання і курсової політики Національного банку 

України 

13. Проаналізуйте структуру ринку капіталів 

14. Суть і функції кредиту 

15. Банки - основні учасники ринку капіталів  

16. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку 

17. Охарактеризуйте цінні папери, їх види та характеристика 

18. Розкрити та проаналізувати функції і роль цінних паперів в економіці 

19. Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акції 

20. Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці 

21. Розкрийте сутність та основне призначення векселя 

22. Розкрийте сутність та основне призначення приватизаційних цінних паперів 

23. Охарактеризуйте банківські цінні папери 

24. Характеристика похідних фінансових інструментів  

25. Фьючерси та форварди 

26. Опціони 

27. Цілі та завдання первинного ринку 

28. Особливості емісії і форм розміщення цінних паперів на первинному ринку  



 10 

29. Андерайтинг цінних паперів 

30. Особливості вторинного ринку 

31. Характеристика учасників ринку цінних паперів  

32. Особливості ринка цінних паперів в Україні 

33. Охарактеризуйте види та функції цін 

34. Проаналізуйте методи ціноутворення 

35.  Специфіка ціноутворення на фінансовому ринку 

36. Особливості ціноутворення на різні фінансові інструменти 

37. Портфелі цінних паперів, їх типи 

38. Механізм формування портфелів цінних паперів 

39. Методи управління портфелем цінних паперів 

40. Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів 

 

  
Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу 

 

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

1. Сутність фінансів підприємств 

2. Функції фінансів підприємств як внутрішня властивість і форма їх прояву 

3. Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на 

організацію фінансів 

4. Поняття фінансових ресурсів 

5. Фінансова діяльність підприємства та її організація 

6. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 

7. Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності 

підприємства 

8. Порядок відкриття розрахункових та інших рахунків підприємствами у банках 

9. Види грошових розрахунків: готівкові та безготівкові 

10. Організація і форми безготівкових розрахунків на підприємствах  

11. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-

дорученнями 

12. Розрахунки акредитивами  

13. Вексельна форма розрахунків  

14. Проведення касових операцій  

15. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення 

господарської діяльності 

16. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів 

17. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 

18. Фактори, які впливають на величину виручки від реалізації продукції (робіт та 

послуг) 

19. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності 

20. Формування валового і чистого доходу підприємств 

21. Поняття грошового потоку. Вхідні грошові потоки 

22. Економічний зміст прибутку 

23. Формування прибутку підприємства 

24. Методи розрахунку прибутку  

25. Сутність та методи обчислення рентабельності  

26. Розподіл прибутку підприємства 

27. Використання чистого прибутку 

28. Сутність, склад і структура оборотних коштів 

29. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 
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30. Оборотні виробничі фонди і фонди обігу 

31. Методи визначення потреби в оборотних коштах 

32. Джерела формування оборотних коштів 

33. Показники використання оборотних коштів  

34. Шляхи прискорення обертання оборотних коштів 

35. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства 

36. Зміст і економічне значення системи оподаткування підприємств, її розвиток 

37. Функції податків 

38. Класифікація податків 

39. Форми, види та джерела залучення позичкових фінансових коштів 

40. Види банківського кредиту та їх характеристика 

 

 

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу 

 

                                     «СТРАХУВАННЯ» 

 

1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення 

2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення 

3. Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства 

4. Економічна необхідність та сутність страхування 

5. Страхування як економічна категорія, його ознаки 

6. Функції страхування  

7. Принципи страхування  

8. Виникнення страхування та основні етапи його розвитку 

9. Особливості гільдійсько-цехового страхування 

10. Страхування періоду капіталізму, його особливості 

11. Сучасний стан особистого страхування в умовах розвитку страхового ринку України  

12. Еволюція страхування в Україні 

13. Страхування як необхідний елемент соціально орієнтованої ринкової економіки 

14. Страхова термінологія та її класифікація 

15. Поняття  об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому 

страхуванні, в страхуванні відповідальності 

16. Страхова відповідальність (страхове покриття). Обсяг страхової відповідальності 

17. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення 

18. Страхова сума: зміст і особливості визначення в майновому, особистому страхуванні, 

в страхуванні відповідальності 

19. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж (премія). Сутність і взаємозв`язок 

цих понять 

20. Строк страхування  і строк дії договору страхування. Розбіжності між цими поняттями 

21. Роль та значення страхування в системі економічних відносин 

22. Страхова франшиза: види та призначення 

23. Страхове поле. Страховий портфель. Рівень охоплення страхового поля. Зміст та 

значення цих показників 

24. Страховий збиток. Особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в 

страхуванні відповідальності 

25. Страхове відшкодування; взаємозв`язок та розбіжності понять “страховий збиток ” і 

“страхове відшкодування” 

26. Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст і призначення цих 

показників 

27. Страховий тариф (ціна за страхову послугу), структура тарифу 

28. Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки 
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29. Класифікація страхування за об`єктами. Поняття галузей страхування 

30. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика 

31. Форми страхування та їх особливості 

32. Класифікація страхування в Україні для цілей ліцензування (з урахуванням 

міжнародного досвіду) 

33. Сутність майнового страхування, його значення 

34. Сутність особистого страхування, його значення 

35. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування 

36. Сутність страхування відповідальності, його значення 

37. Форми та види страхування відповідальності 

38. Обов'язкове страхування в Україні: призначення і види 

39. Поняття ризику у в страхуванні. Класифікація ризиків 

40. Ознаки  ризику, придатного для страхування 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D$
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ІV. Інтернет-ресурси  програми з підготовки до вступних випробувань 
 

1. Все про страхування http://allinsurance.com.ua/ 

2. Господарський кодекс України  – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Діловий щотижневик "Власть денег" www.vd.net.ua 

4. Діловий щотижневик "Деньги.ua" http://www.dengi.ua 

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність»  – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] –http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

6. Закон України «Про депозитарну систему України» – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5178-17. 

7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»–

 [Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр 

8. Закон України «Про інвестиційну діяльність» – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 

9. Закон України «Про кредитні спілки» – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2908-14. 

10. Закон України «Про Національний банк України» – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] –http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 

11. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15. 

12. Закон України «Про страхування» – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. 

13. Закон України «Про фінансовий лізинг» – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80. 

14. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

15. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] –http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

16. Міжнародний громадсько-політичний щотижневик «Дзеркало тижня» www.zerkalp-

nedeli.com 

17. Міжнародний центр досліджень ім. Разумкова www.ucps.org 

18. Міжнародний центр перспективних досліджень www.icps.com.ua 

19. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www. nbuv.gov.ua 

20. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua 

21. Офіційне інтернет-представництво Національного Банку України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index  

22. Офіційний сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua. 

23. Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua 

24. Офіційний сайт Державного казначейства України // www.treasury.gov.ua 

25. Офіційний сайт Державного комітету статистики України //  http://www.ukrstat.gov.ua/ 

26. Офіційний сайт Державної установи Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http:// www.smida.gov.ua 

27. Офіційний сайт Держфінпослуг: www.dfp.gov.ua 

28. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua 

29. Офіційний сайт Київської міської державної адміністрації www.kmda.kiev.ua 

30. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України – [Електронний ресурс] –

 [Режим доступу] – / http://uainsur.com/ 

31. Офіційний сайт Міністерства економіки України www.mе.kmu.gov.ua 

32. Офіційний сайт Міністерства фінансів України www.minfin.kmu.gov.ua 

33. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua  

http://allinsurance.com.ua/
http://www.vd.net.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://www.zerkalp-nedeli.com/
http://www.zerkalp-nedeli.com/
http://www.ucps.org/
http://www.icps.com.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.kmda.kiev.ua/
http://uainsur.com/
http://www.mе.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.kmu.gov.ua/
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34. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в України –

 [Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://nfp.gov.ua/  

35. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку –

 [Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://www.nssmc.gov.ua/ 

36. Офіційний сайт Рахункової палати України // www.ac-rada.gov.ua  

37. Офіційний сайт світового банку: www.worldbank.org 

38. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua. 

39. Портал про сільськогосподарське страхування: http://www.agroinsurance.com/ru/ 

40. Рейтинг страхових компаній http://insurancetop.com/ 

http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.worldbank.org/
http://www.fg.org.ua/
http://www.agroinsurance.com/ru/
http://insurancetop.com/

