
 
 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  є нормативним документом Київського університету 

імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою фінансів та економіки 

Інституту суспільства на основі здобутого за іншою спеціальністю ступеня 

бакалавра. Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України. 

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

Мета вступних випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» і відповідності її вимогам підготовки студента. 

Вступні випробування проводяться в тестовій формі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 



 

 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
 

Розділ 1. «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. 

 
Розділ 2. «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 господарювання та 
оцінка фінансового стану підприємства, фінансова діяльність підприємства у 

№ Оцінка Кількість 
балів 

Критерії 

1  
 
 
 
Склав 

 
 
 
 
60-100 

Ставиться студентові, який виявив знання 
основного навчального матеріалу в обсязі, 
необхідному для подальшого навчання і майбутньої 
роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 
передбаченні програмою, ознайомлений з основною 
рекомендованою літературою; при виконанні завдань 
припускається помилок, але демонструє спроможність 
їх усувати. 
 

2  
 
Не 
склав 

 
 
 
1-59 

Ставиться студентові, який допускає принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою 
завдань, не може продовжити навчання чи розпочати 
професійну діяльність без додаткових занять з 
відповідної дисципліни. 
 



сфері зовнішньоекономічних відносин, фінансовий контролінг на 
підприємстві. 

 
Розділ 3. «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 валютно-кредитні установи та форми їх 
співробітництва з Україною. 

 
Розділ 4. «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 зовнішньоекономічної діяльності. 

 
Розділ 5. «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, видатки 
на розвиток економіки, державні цільові фонди, державний кредит та 
державний борг України. 

 
Розділ 6. «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.  

 
Розділ 7. «Фінансовий ринок»  
Основи функціонування фінансових ринків, основні фінансові 

інструменти, ринок похідних фінансових інструментів, ризик і дохід, 
оцінювання фінансових активів, фінансові інститути. 

 
Розділ 8. «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. 

 
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

                          З  «Фінансів, банківської справи та страхування» 

 
1. Розкрийте банківську систему: принципи побудови, цілі, механізм 
функціонування. 
2. Розкрийте основні функції Національного банку України як центрального 
банку країни. 
3. Охарактеризуйте важелі регулювання валютних операцій Національним 
банком України. 
4. Назвіть види комерційних банків, розкрийте їх операції та функції. 
5. Охарактеризуйте процес банківського кредитування. 
6. Наведіть сутність, форми та види банківських кредитів. 
7. Охарактеризуйте витрати підприємства як основу формування ціни. 
8. Розкрийте грошові фонди та фінансові ресурси підприємства. 
9. Розкрийте особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
10. Охарактеризуйте склад грошових надходжень до підприємства. 
11. Розкрийте суть прибутку підприємства. Наведіть порядок розподілу і 
використання прибутку. 
12. Наведіть сутність, склад і структуру оборотних активів. 
13. Розкрийте методику визначення потреби в оборотних активах для 
підприємства.  
14. Наведіть методику аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства. 
15. Наведіть та поясніть показники стану та ефективності використання 
основних засобів. 
16. Охарактеризуйте знос і амортизацію основних засобів. 
17. Розкрийте методи оцінки фінансового стану підприємства та його 
інформаційне забезпечення. 
18. Наведіть методику аналізу фінансової стійкості підприємства. 
19. Наведіть методику аналізу динаміки і структури активів балансу. 
20. Наведіть методику аналізу звіту про фінансові результати підприємства. 
21. Наведіть методику аналізу показників ділової активності підприємства. 
22.Розкрийте сутність і методи обчислення рентабельності. 
23. Охарактеризуйте управління грошовими потоками на підприємстві. 
24. Розкрийте суть, форми та механізм санації підприємства. 
25. Наведіть порядок оголошення підприємства банкрутом. 
26. Розкрийте сутність і класифікації інвестицій. 
27. Наведіть суть і види фінансових інвестицій. 
28. Наведіть методику оцінки ефективності інвестицій. 
29. Розкрийте суть капітальних вкладень та наведіть джерела їх 
фінансування. 



30. Розкрийте структуру власного капіталу акціонерних товариств. 
31. Наведіть порядок формування статутного капіталу акціонерних 
товариств. 
32. Розкрийте суть бюджетної системи і бюджетного устрою.  
33. Наведіть класифікацію доходів та видатків бюджетів. 
34. Розкрийте етапи бюджетного процесу. 
35. Назвіть види міжбюджетних трансфертів та порядок надання. 
36. Розкрийте методи бюджетного планування.  
37. Охарактеризуйте роль Міністерства фінансів України у сфері 
регулювання бюджетних відносин. 
38. Наведіть характеристику та  структуру фінансового ринку. 
39. Наведіть характеристику суб’єктів та об’єктів фінансового ринку. 
40. Розкрийте суть державного боргу та механізми його обслуговування. 
41. Охарактеризуйте проблему зовнішньої заборгованості. Наевдіть шляхи її 
вирішення в Україні та в зарубіжних країнах. 
42. Назвіть види платіжних систем та охарактеризуйте переказ грошей в  
Україні.  
43. Розкрийте суть та функції фінансів. 
44. Розкрийте взаємозв’язок грошей та фінансів. 
45. Наведіть структуру фінансової системи держави.  
46. Розкрийте механізм реалізації фінансової політики. 
47. Охарактеризуйте фінансові ресурси, їх склад і динаміку.  
48. Розкрийте суть, характерні ознаки та призначення податків. 
49. Наведіть класифікації та основні види податків. 
50. Розкрийте функції податків та принципи оподаткування. 
51. Охарактеризуйте податок на прибуток та порядок його справляння в 
Україні та у зарубіжних країнах. 
52. Розкрийте механізм оподаткування податком на додану вартість. 
53. Назвіть та охарактеризуйте місцеві податки і збори як джерело 
формування доходів місцевих бюджетів. 
54. Розкрийте суть, значення, функції та принципи страхування. 
55. Наведіть класифікацію страхування за видами та формами.  
56. Охарактеризуйте ринок страхових послуг та його структуру. 
57. Розкрийте суть недержавних пенсійних фондів.  
58. Розкрийте зміст та значення планування та прогнозування діяльності 
підприємства. 
59. Наведіть характеристику фінансового бюджетування підприємства. 
60. Розкрийте зміст і значення оперативного фінансового плану 
підприємства. 
61. Розкрийте зміст поточного фінансового плану підприємства та порядок 
його складання. 
62. Наведіть форми безготівкових розрахунків та їх характеристику. 
63. Розкрийте сутність основних засобів та їх відтворення. 
64. Охарактеризуйте види банків та їх функції. 
65. Розкрийте сутність інфляції та шляхи її подолання. 
66. Охарактеризуйте грошову реформу та методи її проведення. 



67. Розкрийте види грошових систем та їх еволюцію. 
68. Розкрийте сутність та види грошових систем. 
69. Охарактеризуйте структуру грошового обороту. 
70. Розкрийте суть, функції, форми грошей та їх еволюцію. 
71. Розкрийте суть грошового обороту, грошової маси, грошових агрегатів. 
80. Розкрийте закон грошового обігу. Охарактеризуйте швидкість обігу 
грошей. 
81. Охарактеризуйте емісію грошей та грошово-кредитний мультиплікатор.  
82. Охарактеризуйте грошовий ринок та його структуру.  
83. Охарактеризуйте  попит та пропозицію грошей. 
84. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику, її цілі та інструменти. 
85. Охарактеризуйте валютний ринок та види операцій на валютному ринку. 
86. Розкрийте суть валютної системи, валютної політики та її складових. 
87. Охарактеризуйте основні види, форми та функції кредиту. 
88. Розкрийте структуру фінансового ринку. Наведіть характеристику 
основних учасників фінансового ринку 
89. Розкрийте методи обчислення ВНП. 
90. Розкрийте сутність, короткострокові і довгострокові цілі бюджетно-
податкової політики. 
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