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1 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Програма вступних випробувань складена на підставі Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених
Наказом МОНУ від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України від 23 листопада 2016 року за № 1515/29645,

1.1 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
До участі, у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття
освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 - «Фінанси, банківська
справа та страхування» (освітня програма - Банківська справа) згідно
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобуваній вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 266, допускаються особи, які здобули
освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста за спеціальностями згідно таблиці 4 Правил прийому до
Черкаського державного технологічного університету в 2017 р.
Вступник має виявити базові знання з теорії та. практики дисциплін, що
виносяться на вступне випробування.

1.2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам
програм.
Оцінити ступінь підготовки вступників до вищих навчальних закладів для
навчання та здобуття ступеня магістра зі спеціальності 072 - «Фінанси,
банківська справа та страхування» (освітня програма - Банківська
справа).
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Таблиця 1
Перелік тем, які виносяться на вступні іспити
на здобуття
освітнього ступеня «магістр»
зі спеціальності 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
(освітня програма - Банківська справа)
№ Дисципліна
1

Гроші та
кредит

Теми, які виносяться на
іспит
1. Суть і функції грошей,
2. Грошовий обіг та грошові
потоки.
3. Грошовий ринок.
4. Роль грошей в ринковій
економіці.
5. Теорія грошей.
6. Грошові системи.
7. Інфляція та грошові
реформи.
о. Кредит в ринковій
економіці.
9. Фінансові посередники.
10. Центральні банки.
11. Комерційні банки.
12. Валютний ринок і
валютні системи.

Основна література
ОСНОВ НА ЛІТЕРАТУРА
1.
Закон України “Про банки і
банківську діяльність” № 2 121-III від 7
грудня
2000
р.
(зі
змінами
і
доповненнями). - [Цих. 2008, 14 січня]. Доступний
з:< h ttp ://w w w .b a n k .g o v .U a /B гакопЛ ^ ВВ
2.
Закон України “Про Національний
банк України” № 679-X.IV від 20 травня
1999 р. (зі змінами і доповненнями). [Цит. 2008, 14 липня], - Доступний
з:<1ійр:/Лу^зу.Ьапк.еоу.иа/В гокоп1\ш! КВ
и.рсИУ
3.
Указ Президента України “Про
грошову реформу в Україні” /7 Вісник
НБУ. *1996...№>5.
4.
Александрова М.М., Маслова С.О.
Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод.
иосіб. - 2-ге вид., перероб. і дон. - К:
ЦУЛ, 2002...336 с.’
5.
Алексеев І.В, та ін. Гроші та
кредит: Навч. иосіб. - Львів: Видав-во НУ
“Львівська політехніка”, 2004. - 168 с.
6.
Гальчинський А. Теорія грошей:
Навч. иосіб. - К.: Видавництво “Основи”,
2001.-411 с,
7.
Гроші, банки та кредит / За ред.
Б.Л. Луціва. - Тернопіль: Карт-Бланш,
2000. 225 с.
8.
Гроші та кредит. - Вид. 2-ге, змін, й
доп. / За ред. проф. Б.С. Івасіва. Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. - 528 с,
9.
Гроші та кредит: Підручник' / За заг.
ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 598

с.; 2004. - 598 с.; 2006. - 744 с.
10.
Демківський А.В. Гроші та кредит:
Навч. посіб. - К.: Дакор, 2005. - 528 с.
11.
Лагутін В.Д, Гроші та грошовий
обіг: Навч. посіб. - 5-те вид,, стер. - К.: Тво “Знання”, КОО, 2003. - 199 с.
12.
Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і
практика: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб.
і д о п - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 215
с.
13.
Михайловеыса І.М., Ларіонова К.Л.
Гроші та кредит: Навч. посіб, - Львів:
Новий Світ-2000, 2006. - 432 с.
14.
Носов О. Ю. Грошові системи:
становлення та розвиток : монографія /
О.Ю. Носов. - Львів : Видавництво
Львівської комерційної академії. 2008. 552 с.
15.
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит:
Навч.
посіб.
/
Під
ред.
проф.
Л.О.Дробозіної. Рівне: Видавнича
агенція “Вертекс”, 2001. - 352 с.
16.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок:
Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535
с.
17.
Щетинін А.І. Гроші та кредит:
Підручник. - Вид. 2-ге, перероб та доп. К: Центр навчальної літератури, 2006. 432 с.
2

Банківські
система

1.

Банківська система її
елементи
2. Банківська
інфраструктура
3. Банківська власність
4. банківський капітал
5. Операції центрального
банку
6. Банківські операції
7. Банківський маркетинг
8. Спеціалізовані банки
9. Віртуальне банківництво
10. Банківські кризи
11. Банківські системи
провідних зарубіжних
країн

1.

2.

3.

4.

5.

Банківська система [підручник] Львів, «Магнолія 2006», 2013. 400 с,
Банковская
система
в
современной экономике: .учебное
пособие / под ред.. проф. О.И.
Лаврушина. - М.: КНОРУС,
2011.- 360с.
Щенин Р.К. Банковские системы
стран мира: учеб пособие / Р.К.
ЦЦенини - М.-КНОРУС, 2010
Закон України «Про банки та
банківську
діяльність»
//
Відомості
Верховної
Ради.
[Електронний ресурс] - 2000 №5-6. - ет,. 30. Режим доступу
до
ресурсу:
www.zakon.rada.ао\;.на
Савлук М.І. Гроші та кредит:
підручник / За заг ред.. М.І.
Савлука / - К.: КНЕУ, 201. - 599

6.

7.

8.

9.

10.

3

ринок:
Фінансовий 1. Фінансовий
сутність, функції та роль в
ринок
економіці
2. Регулювання фінансового
ринку
3. Фінансові посередники
4. Ризик та ціна капіталу
5. Грошовий ринок
6. Валютний ринок
7. Кредитний ринок
8= Ринок цінних паперів
9, Ринок похідних цінних
паперів
10. Фондова
біржа
та
біржові
операції.
Позабіржовий ринок

с.
Закон
України
«Про
Національний банк України» від
20.05.1999
К<г679-ХІУ
[Електронний ресурс] - Режим
доступу
до
ресурсу:
www.zakon.rada.eov.ua
Скоморович
І.Г.
Банківські
операції: навч посібник / І.Г.
Скоморович. Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка,
2010.
Школьник
1.0,
Фінансові
супермаркети та їх роль у
формуванні сучасної моделі
фінансового
ринку
/І.О.
Школьник // Фінансовий ринко
України:
Сучасний стан і
стратегія розвитку: Монографія.
Суми: Мрія , ТОЗ, УАБЄНБУ. 208. - 348с,
Мочерний С.В., Тришак Л.С.
Банківська система України. Львів: Тріада плюс, 2004. - 304с.
Лютий
І.
О.
Банківський
маркетинг: підручн. [для студ.
виш. навч. закл.]/ /. О. Лютий,
О. О. Солодка - К.: Центр
учбової літератури, 2010. -776 с.
- Розділ 1. - С.9 - 39.

1. Про
банки
і
банківську
діяльність: Закон України від 07.12.2000.,
№ 212! - III (зі змінами та доповненнями)
// Комп'ютерно-правова система ’’Ліга
Закон”.?: www.liga.kiev.ua.
2. Про
державне
регулювання
ринку цінних паперів в Україні: Закон
України від 30.10.1996., № 448-96 ВР (зі
змінами
та
доповненнями)
/У
Комп'ютерно-правова
система
"Ліга
Закон”.?: www.liga.kicv.ua.
3. Про
інститути
спільного
інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди): Закон України від
15.03.2001., № 2299 - III (зі змінами та
доповненнями) // Комп'ютерно-правова
система "Ліга Закон”.?: www.liga.kiev.ua.
4. Про кредитні спілки: Закон
України від 20,12.2001., № 2908 - III (зі
змінами
та
доповненнями)
//

Комп'ютерно-правова
система
’’Ліга
Закон”.7: www.liga.kiev.ua.
5. Про
недержавне
пенсійне
забезпечення:
Закон
України
від
09.07.2003., № 1057 - IV (зі змінами та
доповненнями) II Комп' ютерно-правова
система ’’Ліга Закон”.7: www.Hga.kiev.ua.
6. Про обіг векселів в Україні:
Закон України№ 2374-ІП від 05.04.2001
(зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: II
http://zakoii2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
7. Про
страхування:
Закон
України від 07.03.1996., №85/96-ВР (зі
змінами
та
доповненнями)
//
Комп'ютерно-правова
система
’’Ліга
Закон”.?: www.liga.kiev.ua.
8. Про фінансовий лізинг: Закон
України від 11.12.2003., № 1381 -IV (зі
змінами
та
доповненнями)
/7
Комп'ютерно-правова
система. ’’Ліга
Закон”,7:
liga.kiev.ua.
9. Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових
послуг: Закон України від 12.08.2001., №
9742 (зі змінами та доповненнями) //
Комп'ютерно-правова
система ’’Ліга
Закон”.?: www.liga.kiev.ua
10. Про цінні папери та фондовий
ринок: Закон України від 23.02.2006., №
3480-ІУ (зі змінами та доповненнями) II
Комп'ютерно-правова
система ’’Ліга
Закон”.?: www.liga.kiev.ua.
11. Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг: . Указ
Президента України № 1070/2011 від
23.11.2011р. (зі змінами та доповненнями)
- [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
//
http://zakon4.rada.gov.iia/laws/sh.ovv/107Q/20

іі
12. Про
систему
валютного
регулювання
і
валютного
контролю:Декрет
Кабінету
міністрів
України №15-93
від 19.02.1993
(зі
змінами та доповненнями) - [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
//
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93
13. Положення
(стандарт)
бухгалтерського обліку 13 «Фінансові

інструменти» від 30.11.2001 № 559
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: //
http ://zakon2 .rada. gov.ua/la.ws/show/23 74-14
14. Положення__________
про
функціонування фондових бірж: Рішення
НКЦПФР
№ 1688від 22.11.2012р.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://za.kon 1.rada. gov.ua/la.ws/show/z 118813
15. Буднік
М.М. Фінансовий
ринок: навч. посібник. / М.М. Буднік,
Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна - Київ:
ЦУЛ, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: - 978-966364-785-2.
16. Еш С.М. Фінансовий ринок:
навч. посібник. / С.М. Еш - Київ: ЦУЛ,
2009. - 528 с,
17. Силантьев, С. О. Менеджмент
похідних фінансових інструментів [Текст]
: навч. посібник / С. О. Силантьев ; дар. С.
О.Силантьев ; Київський над. екон. ун-т
ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 279 с
18. Унинець-Ходаківська
В.П.
Ринок фінансових послуг: теорія і
практика:
навчальний
посібник.
/
В.П. Унинець-Ходаківська- [вид. 2-ге,
доті, і перерос.] - К,: Центр учбової
літератури, 2009. - 392 с.
19. Шелудько В.М. Фінансовий
ринок: підручник. / В.М. Шелудько - [2-ге
вид., стер,] - Київ: Знання, 2008. - 535 с.
20. ТІІкварчук Л.О. Фінансовий
ринок: навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. - К.:
Знання, 2013. - 382с.

Голова атестаційної комісії зі спеціальності
072 - фінанси, банківська справа та страхування
(освітня програма - Банківська справа)
І.О. Журба

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних
програм згідно стандарту вищої освіти зі спеціальності 072 - «Фінанси,
банківська справа та страхування» (освітня програма - Банківська
справа).
Час тестування - 3 астрономічні години { 180 хвилин).
Вступні випробування проводяться у формі тестування в письмовій формі.
Комплексний іспит з фахових дисциплін складається з трьох блоків.
На іспит виносяться питання з навчальних програм наступних дисциплін:
гроші та кредит, банківська система, фінансовий ринок.
Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв
оцінювання знань.
Екзаменатор не зобов’язаний читати розв’язання завдань, що наведені
вступником в чернетці..
Оцінювання роботи здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до
критеріїв оцінювання.
Вступник допускається до участі у конкурсі на зарахування за умови
отримання не менше 24 балів на вступному випробуванні.

З КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
1. Вступні випробування, з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою.
2. Екзаменаційні білети мають завдання різної складності:
Блок завдань №1 - низької складності;
Блок завдань №2 - середньої складності;
Блок завдань №3 —підвищеної складності.
3.

Структура екзаменаційного білету для вступу на. здобуття

освітнього

ступеня магістра спеціальності «Банківська справа»:
Блок завдань № 1 - тести (10 питань);
Блок завдань №2 - тести (10 питань);
Блок завдань №3 - задачі (3 задачі).
Комплексний іспит з фахових дисциплін складається із 20 тестів та З
задач.
4. До кожного тестового завдання наведено 4 варіанти відповіді.
Правильною є лише одна відповідь. Виправлення та відмічання декількох
відповідей в одному завданні вважається неправильною відповідд ю .
Неправильна відповідь оцінюється в 0 балів.
Правильна відповідь за тестові завдання оцінюється так:
Тести блоку завдань №1 - 3 бала за одне питання;
Тести блоку завдань №2 - 4 бала за одне питання;
5. За правильне і повне розв’язання задачі із блоку завдань №3 ставиться
10 балів за одну задачу. Якщо задача розв’язана не повністю, то вона
оцінюється за такими правилами:
-

правильна формула —2 бали:

-

правильна формула, правильний розв’язок, відсутність арифметичних,

помилок - 4 бали;
-

правильна формула, правильний розв’язок, відсутність арифметичних

помилок, правильна відповідь - 6 балів;
-

правильна формула, правильний розв’язок, відсутність арифметичних

помилок, правильна відповідь, відсутність помарок - 8 балів;
-

правильна формула, правильний розв’язок, відсутність арифметичних

помилок, правильна відповідь, наявність одиниць виміру відсутність помарок 10 балів.
Знімаються бали за оформлення:
-

помарки, виправлення (у т.ч. перекреслення) у кількості до двох - 2

-

помарки, виправлення (у т.ч. перекреслення) у кількості трьох і більше

бали;

- 4 бали.
6. Екзаменатори не зобов’язані перевіряти наведене вступником у
чернетці розв’язання задачі.
7. Оцінка за письмову роботу виставляється як сума балів за кожне
завдання і являє собою сумарний рейтинг.
6. Максимальна вага балів за кожним блоком:
Тести блоку завдань № 1- ЗО балів за 10 питань;
Тести блоку завдань №2 - 40 балів за 10 питань;
Задачі блоку завдань №3 - ЗО балів за 3 задачі.
Максимальна сума балів за іспит, яку можна отримати при тестуванні,
складає 100 балів.
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