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ВСТУП 

Мета фахового вступного екзамену – забезпечення конкурсних засад 

при зарахуванні до ВСП ФКІТЗ НАУ на навчання для здобуття освітнього рівня 

бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

шляхом встановлення рівня підготовленості вступників. 

 Цілі та задачі проведення вступного екзамену – виявлення реальних 

знань, умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського рівня. 

Характеристика змісту програми. 

Програму вступних екзаменів скомпоновано за трьома навчальними 

дисциплінами освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», а саме: 

«Фінанси», «Фінанси підприємств» та «Гроші і кредит». 

Фахові вступні випробування проводяться у письмовій формі.  

Підготовка відповідей - в академічній аудиторії в присутності членів 

екзаменаційної комісії. 

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написані ручкою 

на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих 

безпосередньо на початку випробувань). На кожному із аркушів студентом 

зазначається номер варіанту завдання та прізвище, ім’я та по-батькові студента.  

За структурою вступні випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» складаються з наступних елементів:  

- теоретичні питання: кожен білет містить три теоретичних питання;

- тестові завдання: кожен білет містить 10 тестових завдань закритого

типу з однією правильною відповіддю. 

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про організацію 

освітнього процесу ВСП "ФКІТЗ НАУ".  
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Програма фахових випробувань розглянута та узгоджена на засіданні 

циклової комісії економічних дисциплін 

Протокол № 7 від 22 лютого 2022 р. 

 

ЗМІСТ ПОГРАМИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ  

ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 

 

ФІНАНСИ 

 

Тема 1. Предмет фінансової  науки. Суть і функції фінансів 

Сутність і призначення фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль 

фінансів. Склад фінансової системи.  

 

Тема 2. Фінансова політика держави 

Фінансова політика як складова економічної політики держави. 

Фінансовий механізм та його елементи. Фінансове планування. Правові засади 

організації фінансових відносин. Характеристика фінансового контролю та 

фінансових важелів.  

 

Тема 3. Фінансова система 

Принципи побудови та структура фінансової системи. Організаційні 

основи функціонування фінансової системи. Сутність правових засад  

організацій фінансових відносин в державі. 

 

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. Фінанси комерційних 

підприємств. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси 

підприємств, їх склад та  джерела формування. Особливості фінансів 

підприємств різних форм власності та видів діяльності. Структура фінанси 

доброчинних фондів, громадських організацій. 

 

Тема 5. Бюджет 

Економічна природа і функції бюджету. Бюджетна система України. 

Бюджетний процес в Україні. Бюджетні права державних та місцевих органів 

влади. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації. Міжбюджетні 

відносини та їх регулювання. Характеристика видатків Державного бюджету 

України. 
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Тема 6. Державний кредит і державний борг 

Економічна сутність і роль державного кредиту. Форми державного 

кредиту. Класифікація державних позик і джерела їх погашення. Державний 

борг, його формування і обслуговування. Управління державним боргом. 

Характеристика випуск державних позик. Взаємозв’язок між державним 

кредитом та держаним боргом. 

 

Тема 7. Місцеві фінанси 

Сутність і призначення державних фінансів. Фінансові ресурси держави. 

Державні доходи та державні видатки. Місцеві фінанси в економічній системі 

держави. Місцеві бюджети-фінансова основа місцевого самоврядування. 

Збалансування місцевих бюджетів. Джерела формування фінансових ресурсів 

держави. Збалансування місцевих фінансів.  

 

Тема 8. Податки 

 Сутність і функції податків. Елементи системи оподаткування. 

Класифікація податків. Податкова політика держави. Податкова система і 

принципи оподаткування. Податковий менеджмент на підприємстві. Розвиток 

наукової теорії податків. Принципи побудови податкової системи. 

 

Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави 

Призначення і роль державних цільових фондів. Фонд державного 

соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності. Фонд соціального страхування на випадок 

безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Фонд 

захисту інвалідів. Необхідність функціонування фондів цільового призначення. 

Класифікація фондів цільового призначення. 

 

Тема 10. Страховий ринок 

Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми страхових 

фондів. Організація страхування. Страховий ринок. Об’єктивна необхідність 

страхування. Формування страхових фондів. 

 

Тема 11. Фінансовий ринок 

Призначення і структура фінансового ринку. Ринок грошей. Ринок 

кредитних ресурсів.  Ринок цінних паперів. Необхідність і призначення 

фінансового ринку.  Ринок фінансових послуг. Характеристика основних 

фінансових інструментів. Форми, напрями та органи державного регулювання 

фінансового ринку в Україні. 

 

Тема 12. Міжнародні фінанси 
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Сутність і призначення міжнародних фінансів. Міжнародний фінансовий 

ринок. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції. 

Особливості розвитку міжнародного фінансового ринку.  

 

ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
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5. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник. К.: 

Атіка, 2002. 

6. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС, 2000. 

7. Василик О.Д. Теорія фінансів. Навч. посібник. К.: НІОС, 2005. 

8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. К.: 

НІОС, 2002. 

9. Єпіфанов А.О., Сало І.В. та ін. Бюджет і фінансова політика України: 

Навч. посібник. К.: Наукова думка, 1997. 

10. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. К.: Знання, 

1999. 

11. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 

12. Петровська І.О. Фінанси . Навч. посібник. К.: НІОС, 2002 р. 

13. Романенко О.Р. Фінанси . 3-те видання. Підручник. К.: НІОС, 2006 р. 

14. Славюк Р.А.  Фінанси підприємств. Навч. посібник. К.: НІОС, 2004 

15. Суторміна В.М., Федоров В.М. та ін. Держава, податки, бізнес К.: 

Либідь, 1992. 

16. Федосов В.М., Опарін В.М. та ін. Податкова система України. 

Підручник К.: Либідь, 1994. 

17. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник Тернопіль: «Карт-

бланш», 2002. 

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. Сутність і основи організації  фінансів підприємств 

Сутність і функції фінансів підприємств. Об’єкти та суб’єкти фінансів 

підприємств. Основи організації фінансів підприємств.  

Особливості організації фінансів підприємств залежно від форм 

власності, галузі економіки, сфери діяльності. 

Фінансова діяльність підприємств. Зміст, задачі і організація фінансової 

роботи на підприємствах. 
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Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

Готівкова та безготівкова форма розрахунків. Розрахунки платіжними 

дорученнями, чеками, акредитивами, векселями.  

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення 

господарської діяльності. Порядок пред’явлення претензій по розрахунках. 

Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів 

 

Тема 3. Формування і використання прибутку 

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування 

прибутку. Собівартість продукції, її вплив на прибуток. 

Методи розрахунку прибутку. Сутність і методи обчислення 

рентабельності підприємства. Розподіл прибутку підприємства.  

 

Тема 4.  Оподаткування підприємств 

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. 

Становлення системи оподаткування в Україні.  

Оподаткування прибутку підприємств. Порядок визначення 

оподаткованого прибутку. Податок на нерухомість підприємств, плата за 

землю. Плата з власників транспортних засобів. Непрямі податки, які 

сплачують підприємства. Обов’язкові відрахування підприємств у державні 

цільові фонди. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в 

окремих сферах діяльності. 

 

Тема 5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах 

Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення 

оборотних коштів. 

Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Джерела 

їх формування. Власні й залучені оборотні кошти. 

Показники стану оборотних коштів. Показники ефективності 

використання оборотних коштів.  

Оборотність оборотних коштів та шляхи її прискорення.  

Коефіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів. 

 

Тема 6. Кредитування  підприємств 

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність 

збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів. 

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності 

підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, 
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консорціумний кредити. Різновиди банківських кредитів. Принципи 

кредитування. 

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір. 

Способи отримання кредиту. Оцінювання кредитоспроможності 

підприємства. 

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього 

впливають, джерела сплати.  

 

Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 

Оцінка фінансового стану підприємств, її необхідність і значення. 

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Показники 

бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану.  

Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика визначення. 

Оцінка платоспроможності, Фактори, що впливають на стан ліквідності. 

Фінансова стійкість підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства. 

 

Тема 8. Фінансове планування на підприємствах 

Зміст і задачі фінансового планування на підприємстві. Методи 

фінансового планування. Порядок складання фінансового плану. Інформаційна 

база фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-

плану. Зміст і значення оперативного фінансового плану надходження коштів і 

здійснення платежів. 

 

ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 
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3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. 

4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. 
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6. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-

господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: 

Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств // Галицькі контракти. 

– 1997. - №40. 

7. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова 

діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998.  
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М.: Финансы, 1998. 
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10. Финансы предприятий: Тексты лекцій / Под ре. А.Н. Поддерегина. – 

К.: 1998. 

11.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: 

КНЕУ, 1998. 

12.  Фінанси підприємств: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / За 

ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999. 

13.  Фінанси підприємств: Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. / За 

ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. 

14.  Фисенко М.А. Финансы предприятий. – Минск, 1995. 

15.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: Финансы 

и статистика, 1997. 

16. Методичні вказівки до проведення практичних занять за курсом 

“Фінанси підприємств” / Укл. доц. Т.Б. Сайгіна, доц.. Т.Є. Рубан. – Донецьк: 

ДонНТУ, 2002. 

 

ГРОШІ І КРЕДИТ 

 Тема 1. Сутність і функції грошей 

Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції 

походження грошей. Розвиток форм вартості та гроші. Роль грошей у 

розширеному відтворенні. Еволюція форм грошей і грошових відносин. 

Товарні, металеві та паперові гроші. Кредитні та електронні гроші. Суть 

грошей. Гроші як особливий товар. Функції грошей: міра вартості; засіб обігу; 

засіб платежу; засіб нагромадження; світові гроші. 

 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 

Зміст поняття "грошовий обіг". Структура грошового обігу. Готівковий та 

безготівковий обіг. Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний та грошово-

фінансовий обіг. Взаємозв'язок грошового обігу з системою ринкових відносин. 

Основні ринки, що обслуговуються грошовим обігом. 

Грошові потоки, класифікація та механізм балансування. Грошові 

агрегати. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її 

визначають. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. 

 

 Тема 3. Грошовий ринок 

Суть грошового ринку. Об’єкти, суб’єкти та інструменти грошового 

ринку. Характеристика основних грошових потоків грошового ринку. Канали 

руху грошових потоків та фінансовий (грошовий) ринок. Структура грошового 

ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Графічна модель грошового ринку. 

Рівновага на грошовому ринку. 

 

 Тема 4. Грошові системи  
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Поняття грошової системи. Характеристика основних елементів грошової 

системи. Призначення грошової системи та її місце у економічній системі 

країни. Органи регулювання та контроль за грошовим обігом. Види грошових 

знаків.  

 

 Тема 5. Інфляція і грошові реформи 

 Сутність, форми прояву та причини розвитку інфляції. Теорії інфляції. 

Види інфляцій та їх класифікація. Економічні та соціальні наслідки інфляції. 

Показники вимірювання інфляції. Особливості інфляції в Україні. Державне 

регулювання інфляції. Сутність та види грошових реформ. Особливості 

грошової реформи в Україні. 

 

 Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. 

Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. Валютний курс. Валютні 

системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи в 

Україні. Світова та міжнародні валютні системи. Міжнародні ринки грошей та 

капіталів. Поняття та складові системи безготівкових розрахунків. Принципи 

організації безготівкових розрахунків. Способи та форми безготівкових 

розрахунків. Відкриття рахунків у банках. Види банківських рахунків. 

 

 Тема 7. Кредит у ринковій економіці 

 Кредит як форма руху позичкового капіталу. Особливості 

функціонування позичкового капіталу. Походження, необхідність і сутність 

кредиту. Об’єкти і суб’єкти кредиту. Типи кредитних відносин. 

 Характеристика основних форм кредиту. Функції і роль кредиту. 

Чинники, що впливають на розмір процентної ставки за кредит. Границі 

кредиту. Оподаткування кредитних операцій. Комерційний кредит. Споживчий 

кредит. Державний кредит. Банківський кредит. Товарний кредит.  

 

 Тема 8. Центральні банки 

 Центральний банк, його призначення та роль в економіці. Основні 

напрямки діяльності центрального банку. Походження та розвиток центральних 

банків. Становлення центрального банку України. Основи організації 

центральних банків та статус центрального банку. Функції та операції 

центрального банку, їх зміст. Нагляд та контроль за діяльністю банків. 

 

 Тема 9.Комерційні банки 

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Походження 

та розвиток комерційних банків. Пасивні та активні операції банків. 

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банківські послуги, стабільність 



 

11 

 

банків і механізм її забезпечення. Особливості становлення і розвитку 

комерційних банків України. 

 

Тема 10. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх 

співробітництво з Україною 

Особливості функціонування міжнародних фінансових організацій. 

Класифікація міжнародних фінансових організацій. Передумови виникнення та 

риси діяльності регіональних міжнародних фінансових організацій. Поняття 

МВФ. Особливості співпраці України з МВФ.  Поняття Світового банку та його 

структура. Особливості співпраці Світового банку з Україною. Регіональні 

банки розвитку: причини заснування та особливості діяльності 
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 

 

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Сутність і функції фінансів підприємств. 

2.  Структура державного боргу. 

3.  Інфляція, суть, причини та її типи. 

 

ІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Де і коли з'явилися перші паперові гроші? 

а) у Китаї в 12 ст.; 

б) у Росії в 11 ст.; 

в) в Індії; 

г) в Англії в 10 ст. 

2. Валютний курс може бути: 

а) фіксований та так званий «валютний коридор»; 

б) фіксований, плаваючий та так званий «валютний коридор»; 

в) плаваючий та так званий «валютний коридор»; 

г) фіксований та плаваючий. 

3. Принцип платності при кредитуванні полягає в тому, що: 

а) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко 

встановлений термін; 

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету 

використання позичених коштів; 

в) залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику; 

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у 

вигляді  проценту. 

4.  Овердрафт являє собою: 

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, 

обмежені певним лімітом протягом певного періоду; 

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що 

надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок; 

в) короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в спи-

санні коштів з  поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, 

тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Яке з нижченаведених тверджень щодо сутності поняття "фінанси 

підприємств" не є вірним: 

а) фінанси підприємств охоплюють грошові відносини, пов’язані з 

формуванням та використанням різноманітних грошових ресурсів; 
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б) за допомогою фінансів підприємств мобілізуються і створюються 

фінансові ресурси для їх подальшого перерозподілу; 

в) за допомогою фінансів підприємств мобілізуються і створюються 

фінансові ресурси для обслуговування руху вартості ВВП на всіх стадіях 

відтворювального процесу; 

г) за допомогою фінансів підприємств обслуговується процес виробництва 

продукції (виконання робіт, надання послуг).   

6. Прибутком від надзвичайних подій може бути: 

а) прибуток від основної діяльності; 

б) відшкодування збитків від стихійного лиха; 

в) прибуток від фінансових операцій; 

г) прибуток від операційної діяльності.  

7.  Рекламодавці повинні сплачувати податок з реклами: 

 а) щомісяця; 

 б) поквартально; 

 в) щороку; 

 г) під час оплати рекламних послуг. 

8.  Кількість оборотів оборотних активів за визначений період 

характеризує показник: 

 а)  коефіцієнт обертання оборотних активів; 

 б) коефіцієнт завантаження оборотних активів; 

 в) коефіцієнт віддачі оборотних активів. 

9. Фінанси — це: 

а) усі види доходів держави і підприємств; 

б) еквівалент коштів; 

в)економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі й 

використанні грошових фондів; 

г) формування і використання засобів державного бюджету. 

10. Фінансова система — це єдина система, тому що: 

а) вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок; 

б) джерелом централізованих грошових фондів є національний доход; 

в) її функція — забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей 

промисловості; 

г) фінансова система складається тільки з однієї ланки. 

 

Схвалено на засіданні Приймальної комісії 

Протокол №2 від 25 березня 2022 р. 
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Критерії оцінювання вступного випробування  

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за бакалаврським ступенем вищої освіти 

у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету» 

Оцінювання результатів фахового вступного випробування дає 

можливість виявити ступінь засвоєння програмних знань з дисциплін: 

«Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит». 

Вступний білет складається з 10 тестових завдань та 3 теоретичних питань. 

Підсумкова оцінка визначається за шкалою оцінювання від 100 до 200 

балів на закритому засіданні екзаменаційної комісії.  

Шкала оцінювання 

теоретичних 

відповідей 

Критерії 

105 Правильна вичерпна відповідь на поставлене питання, 

продемонстровано глибокі знання понятійного апарату і 

літературних джерел, уміння аргументувати свою 

відповідь, наведено приклади 

90 В основному відповідь на поставлене питання правильна, 

але є несуттєві неточності 

70 Відповідь на поставлене питання загалом наведено, але 

немає переконливої аргументації відповіді, 

характеристики певних об'єктів 

50 Відповідь неправильна, відсутня або містить суттєві 

помилки 

Тестові завдання містять лише одну правильну відповідь. 

Кількість правильних відповідей на тестові 

питання 

Оціночні бали 

1 50 

2 55 

3 60 

4 65 

5 70 

6 75 
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7 80 

8 85 

9 90 

10 95 

Виконання абітурієнтами екзаменаційного завдання повинно носити 

виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел 

(шпаргалок, засобів зв'язку та ін.) чи підказок абітурієнт знімається з іспиту та 

одержує 0 балів. 

Схвалено на засіданні Приймальної комісії 

Протокол №2 від 25 березня 2022 р. 


