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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 в конкурсі щодо зарахування на навчання за скороченою 

формою для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 072 -  
Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма -  Фінанси і 
кредит) згідно переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, допускаються особи, які 
мають документи державного зразка про здобутий ОКР молодшого спеціаліста 
за спеціальностями згідно таблиці 3 Правил прийому до Черкаського 
державного технологічного університету в 2016 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 бакалавра зі спеціальності 072 -  Фінанси, 
банківська справа та страхування (освітня програма -  Фінанси і кредит).

1.3 ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА РОЗДІЛІВ З НИХ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ
НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

На іспит виносяться питання з навчальних програм наступних дисциплін: 
фінанси, гроші і кредит.

Перелік тем з навчальних дисциплін, що виносяться на іспит:
1.3.1 Дисципліна «Фінанси»:
1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.
2. Фінансове право і фінансова політика.
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3. Податки. Податкова система.
4. Бюджет. Бюджетна система.
5. Місцеві фінанси.
6. Соціальні позабюджетні фонди.
7. Фінанси суб’єктів господарювання.
8. Фінанси домогосподарств.
9. Страхування. Страховий ринок.
10. Фінансовий ринок.
11. Фінансова безпека держави.
12. Фінансовий менеджмент.
13. Міжнародні фінанси.
1.3.2 Дисципліна «Гроші і кредит»:
1. Суть і функції грошей.
2. Грошовий обіг і грошові потоки.
3. Г рошовий ринок.
4. Роль грошей у ринковій економіці.
5. Теорії грошей.
6. Грошові системи.
7. Інфляція та грошові реформи.
8. Валютний ринок і валютні системи.
9. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика.
10. Сутність і функції кредиту.
11. Кредитні відносини і кредитні системи.
12. Теоретичні засади процента.
13. Фінансове посередництво грошового ринку.
14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків.
15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління.
16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною.

1.4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1.4.1 Дисципліна «Фінанси»:

1. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. 
посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Вегнер. -  К. : «Центр учбової літератури», 2013. 
-  578 с.



4

2. Теорія фінансів : підручник / П.І. Юхименко [та ін.] ; заг. ред. В.М. 
Федосов, С.І. Юрій. -  К. : Центр учбової літератури, 2010. -  576 с.

3. Фінанси : підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. -  2-ге вид. 
переробл. і доповн. -  К. : Знання, 2012. -  688 с.

4. Фінанси : підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. -  2-ге вид. 
переробл. і доповн. -  К. : Знання, 2012. -  687 с.

2. Дисципліна «Гроші і кредит»
1. Бандурка ОМ. Гроші та і кредит : підручник / О.М. Бандурка,

B. В. Глущенко, А.С. Глущенко. -  Львів : Магнолія 2006, 2014. -  368 с.
2. Вовчак О.Д. Гроші і кредит : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.Є Бучко,

З.Р. Костак. -  К. : Центр учбової літератури, 2012. -  424 с.
3. Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посібник / 

Д.І. Коваленко. -  К. : Центр учбової літератури, 2010. -  344 с.
4. Колотуха С.М. Гроші та кредит : навч. посібник / С.М. Колотуха,

C. А. Власюк. -  К. : Знання, 2012. -  495 с.
5. Сисоєва Л.Ю. Гроші і кредит : у схемах і таблицях : навч. посібник / 

Л.Ю. Сисоєва, К.Ф. Черкашина. -  Суми : Університетська книга, 2013. -  245 с.

2 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних 
програм згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 -  Фінанси, 
банківська справа та страхування (освітня програма -  Фінанси і кредит).

Час тестування -  3 астрономічні години (180 хвилин).
Вступні випробування проводяться у формі тестування та вирішення 

задач у письмовій формі.
Блок 1 містить 2 теоретичні питання.
Блок № 2 містить 30 тестових завдань. Для тестового Блоку 2 подано 4 

варіанти відповідей, з яких тільки одна є вірною. Тестове завдання вважається 
виконаним правильно, якщо вступник вказав саме правильну відповідь. 
Виправлення та обрання декількох відповідей в одному тестовому завданні 
вважається неправильною відповіддю.

Блок 3 містить 1 задачу практичного типу. Задача вважається виконаною 
правильно, якщо вступник повністю розв’язав задачу, отримав вірні результати
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та зробив висновок.
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.

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100 -  бальною шкалою:
• За повну та правильну відповідь на кожне з теоретичних питань Блоку 

1 вступник одержує по 10 балів (всього 20 балів), причому, якщо відповідь є 
частковою, вона оцінюється (в залежності від обсягу наданої відповіді та 
ступеня розкриття питання від 1 до 9 балів, в інших випадках -  0 балів.

Градація оцінювання розкриття теоретичних питань:
1-3 -  студент частково або не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом; фрагментарно, поверхнево (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час письмових відповідей, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань, допускаючи при цьому суттєві 
неточності;
4-6 -  студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, допускаються при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки;
7-9 -  студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, в 
основному розкриває зміст теоретичного питання, але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 
помилки;
10 -  студент в повному обсязі розкриває суть питання, аргументовано 
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичного
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питання, спирається не тільки на здобуті знання лекційних курсів, але й
на додаткові джерела інформації.
• За повну та правильну відповідь на кожне тестове завдання з Блоку 2 

вступник одержує по 2 бали (всього 60 балів). За неправильну відповідь на 
тестове завдання вступник отримує -  0 балів.

• За повне і правильне розв’язання задачі Блоку 3 вступник одержує 20
балів (правильна формула, правильний розв’язок, відсутність арифметичних 
помилок, наявність одиниць виміру, правильна відповідь, зроблений висновок, 
відсутність помарок ). Причому, якщо завдання Блоку 3 виконано частково, 
критерії оцінювання такі: правильна формула, правильний розв’язок,
відсутність арифметичних помилок, правильна відповідь, зроблений висновок, 
відсутність помарок -  15 балів; правильна формула, правильний розв’язок, 
допущена не груба помилка або недолік при правильному в цілому розв'язанні, 
відсутність арифметичних помилок, правильна відповідь -  10 балів; правильно 
наведена формула, хід розв'язання в цілому правильний, але допущена груба 
помилка, яка призвела до неправильної відповіді, -  5 балів; в інших випадках -  
0 балів. Знімаються бали за неякісне оформлення: помарки, виправлення (у т.ч. 
перекреслення) у кількості до двох -  2 бали; помарки, виправлення (у т.ч. 
перекреслення) у кількості трьох і більше -  4 бали.

2. Оцінка за письмове вступне випробування з фаху виставляється як 
сума балів за кожне завдання.

3. До конкурсного відбору при прийомі на навчання допускаються особи, 
що отримали не нижче 24 балів (зараховано).

Г олова атестаційної комісії
зі спеціальності
072 -  Фінанси, банківська
справа та страхування
(освітня програма -  Фінанси і кредит),
д.н.держ.упр., проф.


