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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування (згідно з Переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266) розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня
бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та
страхування.
Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та
практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового списку з абітурієнтів,
які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим
терміном за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з
основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст:
1.Фінанси.
2. Гроші та кредит.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступник повинен знати:
 об'єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки
фінансів;
 структуру фінансової системи і принципи її побудови;
 суть, функціональні ланки, умови результативності, тактику і стратегію
фінансової політики;
 поняття фінансового механізму, його складові елементи;
 теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну
структуру управління фінансами;
 призначення, класифікацію, етапи, методи фінансового планування;
 суть, мету, принципи, форми, методи фінансового контролю;
 соціально-економічну природу, елементи, принципи організації і
функціонування податкової системи;
 місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела
бюджетного фонду і напрями їх використання;
 структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного
устрою;
 основи організації регіональних фінансів;
 причини виникнення, форми державного кредиту, види державного
боргу і способи коригування державної позикової політики;
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 суть, форми, види страхування, сегменти і проблеми функціонування
страхового ринку в Україні;
 визначальні риси фінансів підприємств, джерела формування та
напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності
та господарювання;
 об'єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку;
 теоретико - практичні основи використання фінансів у сфері
зовнішньоекономічних відносин.
Вступник повинен вміти:
 чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни
«Фінанси»;
 застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули,
санкції;
 використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами,
фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;
 обчислювати суми податків та інших обов'язкових надходжень до
бюджету держави та бюджетів і регіональних фондів територіальних громад;
 розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків;
 ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних
стадіях бюджетного процесу;
 визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких
структур, оптимізувати їх рівень і структуру;
 вживати заходів щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів підприємництва на основі використання різних форм і
видів страхування.
3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма навчальної дисципліни
«Фінанси»
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль
Фінанси як економічна категорія. Історичні аспекти становлення,
функціонування та розвитку фінансів. Об'єктивні передумови існування
фінансів. Характерні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Двоїста сутність
фінансів. Фінанси як суспільні, економічні, грошові, розподільчі,
фондоутворюючі відносини. Фінансові фонди як матеріальні носії фінансових
відносин.
Функції фінансів. Розподільча функція та механізм її дії в ринкових умовах.
Первинний і вторинний фінансовий розподіл. Об'єкти і суб'єкти фінансового
розподілу. Контрольна функція фінансів. Суспільне призначення фінансового
контролю як форми реалізації контрольної функції фінансів. Дискусійні питання
щодо суті і функцій фінансів.
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Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі
вартісного розподілу. Фінанси і ціна. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і
кредит. Фінансові ресурси, їх суть і призначення. Класифікація фінансових
ресурсів. Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні
загальнодержавних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси: суть, склад,
роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення. Фінансові резерви: види
та методи формування. Механізм формування та використання фінансових
ресурсів суспільства.
Тема 2. Фінансова система і фінансова політика
Фінансова політика — складова частина економічної і соціальної політики.
Ланки фінансової політики. Фінансова стратегія. Фінансова тактика. Фінансова
політика України на сучасному етапі.
Тема 3. Фінансовий механізм
Суть фінансового механізму і його складові елементи. Фінансові методи.
Фінансові важелі, стимули, санкції. Організаційна структура і правовий режим
фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським
механізмом і фінансовою політикою. Управління фінансами. Об'єкти і суб'єкти
управління. Функціональні ланки процесу управління фінансами.
Стратегічне й оперативне управління. Функції Президента, законодавчих і виконавчих органів влади та управління в галузі загального керівництва
фінансами. Повноваження Міністерства фінансів і його структур у сфері
оперативного управління фінансами. Управління фінансами на рівні
міністерств, відомств, підприємств, домогосподарств. Автоматизовані системи
управління фінансами.
Фінансове планування: суть, принципи, завдання. Етапи і методи
фінансового планування. Система фінансових планів, їх характеристика.
Зведений баланс фінансових ресурсів держави. Фінансове планування на
загальнодержавному, галузевому та територіальному рівнях. Фінансові плани
підприємств та організацій. Реформування фінансового планування в умовах
розвитку ринкових відносин.
Фінансовий контроль. Суть, мета, завдання фінансового контролю.
Принципи фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю. Види,
форми, методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю та їх
повноваження. Напрями підвищення дієвості фінансового контролю.
Тема 4. Фінанси підприємницьких структур
Суть, функції, основи організації фінансів підприємств. Форми
фінансування
підприємницької
діяльності.
Класифікація
грошових
нагромаджень підприємств.
Фінанси комерційних підприємств. Комерційний розрахунок і
самофінансування. Грошові нагромадження підприємств. Валовий дохід, порядок
його розподілу. Валовий і операційний прибуток. Соціально-економічне
значення прибутку і порядок його розподілу. Показники рентабельності. Фонди
цільового фінансування, що формуються за рахунок прибутку.
Фінанси підприємств різних форм власності, організацій і підприємств, що
здійснюють неприбуткову діяльність. Форми й методи фінансового забезпечення
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установ невиробничої сфери. Кошторисне фінансування бюджетних організацій.
Нормування бюджетних асигнувань. Бюджетне фінансування установ освіти,
науки, підготовки кадрів, охорони здоров'я, соціального забезпечення.
Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання.
Тема 5. Фінанси домогосподарств
Фінанси громадських організацій і благодійних фондів. Джерела
фінансування громадських організацій.
Тема 6. Страхування. Страховий ринок
Економічна необхідність, суть і роль страхування. Фінансові відносини у
сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Система страхових
фондів. Класифікація страхування за об'єктами і ознакою ризику. Обов'язкове й
добровільне страхування, принципи їх реалізації.
Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна
структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми функціонування
страхових компаній.
Формування й розвиток страхового ринку в Україні.
Державний нагляд за страховою діяльністю. Ліцензування страхової
діяльності.
Тема 7. Фінансовий ринок
Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі
фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Ринок позикових
капіталів. Ринок цінних паперів. Первинний і вторинний фінансові ринки.
Механізм функціонування фінансового ринку.
Цінні папери як форма фіктивного капіталу. Види цінних паперів та їх
характеристика. Пайові цінні Папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні
папери. Приватизаційні цінні папери.
Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу
цінних паперів. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів.
Учасники ринку цінних паперів. Емітенти, інвестори та фінансові посередники.
Фондова біржа. Організація роботи фондової біржі. Порядок допуску цінних
паперів до обігу на фондових біржах. Біржові операції та порядок розрахунків
при їх здійсненні. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
Тема 8. Міжнародні фінанси
Суть і характерні ознаки валюти. Валютний курс. Валютний ринок.
Валютні операції.
Тема 9. Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент. Центральне місце у фінансовому менеджменті
посідає фінансове планування й прогнозування. Усі елементи управління
фінансами. Фінансовий менеджмент підприємницької структури. Організаційні
та правові засади здійснення податкової політики і функціонування податкової
системи в Україні.
Тема 10. Державні фінанси
Класифікація фінансових ресурсів. Роль і значення централізованих фондів у
забезпеченні загальнодержавних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси:
суть, склад, роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення.
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Тема 11. Місцеві фінанси
Суть і склад місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації
соціально-економічної політики адміністративно-територіальних формувань.
Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Доходи і
видатки місцевих бюджетів. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за
місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів
місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.
Склад і структура місцевих бюджетів. Видатки бюджетів територіальних
громад на потреби місцевого самоврядування. Джерела надходжень та основні
напрями використання. Фінансові ресурси інших органів місцевого
самоврядування.
Тема 12. Бюджет і бюджетна система
Бюджет як економічна та юридична категорія. Об'єктивні передумови
функціонування бюджету держави. Соціально-економічне значення бюджету.
Бюджет як економічна категорія. Бюджет як централізований фонд. Бюджет як
основний фінансовий план держави. Розподільча і контрольна функції
бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання економіки. Доходи
бюджету. Видатки бюджету. Бюджетна політика на сучасному етапі.
Структура і принципи побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного
устрою. Види бюджетів України. Зведений бюджет. Державний бюджет.
Бюджети територіальних громад. Розмежування доходів і видатків між ланками
бюджетної системи. Бюджетні права органів державної влади і управління.
Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Дотації,
субсидії, субвенції і їх роль у збалансуванні місцевих бюджетів. Бюджетні
резерви. Роль і призначення бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація
доходів, видатків бюджету, бюджетного фінансування, державного боргу.
Бюджетний процес. Поняття та основні елементи бюджетного процесу.
Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду,
затвердження державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів.
Складання звітів про виконання державного і місцевих бюджетів та їх
затвердження. Касове виконання дохідної й видаткової частин державного і
місцевих бюджетів.
Тема 13. Податки і податкова система
Суть податків і їх характерні ознаки. Елементи податку. Об'єкти
оподаткування. Суб'єкт, платник, носій податку. Джерела сплати податків.
Масштаб вимірювання податкової бази. Податкова ставка. Податкові пільги.
Класифікація податків. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.
Податкова система: суть, структура, основи побудови. Принципи і методи
оподаткування. Податкова політика України на сучасному етапі.
Податок на додану вартість (ПДВ). Соціально-економічна суть ПДВ.
Платники, об'єкт, база нарахування податку. Пільги й ставки ПДВ. Порядок
обчислення ПДВ до сплати в бюджет. Механізм справляння акцизного збору.
Платники, об'єкти оподаткування податку на прибуток підприємств.
Пільги та ставки податку. Порядок сплати до бюджету.

9
Основи прибуткового оподаткування населення. Категорії платників податку.
Сукупний оподатковуваний дохід як об'єкт оподаткування. Пільги з податку на
доходи з фізичних осіб. Побудова шкали ставок оподаткування. Особливості
оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи. Декларація про
доходи громадян. Порядок проведення перерахунку податку на доходи з фізичних
осіб. Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Платежі
за ресурси. Майнове оподаткування. Єдиний митний тариф і державне мито.
Місцеві податки і збори. Інші податкові платежі до бюджету.
Тема 14. Державний кредит і державний борг
Суть, поняття та форми державного кредиту. Суть і класифікація
державних позик. Державний борг і способи коригування позикової політики.
Тема 15. Фінанси ЄС
Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті
поглиблення європейської інтеграції. Валютно – фінансова конвергенція та
особливості організації фінансів Європейського Союзу. Бюджет Європейського
Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес.
Програма навчальної дисципліни
«Гроші та кредит»
Тема 1. Сутність та функції грошей
Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції
походження грошей. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно
ліквідний актив. Гроші як особливий товар, мінова і споживча вартість грошей
як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими
економічними категоріями.
Форми грошей та їх еволюція.
Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей.
Функції грошей.
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
Поняття про грошовий оборот як процес руху грошей.
Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Основні
суб’єкти грошового обороту.
Економічна основа та загальна схема грошового обороту.
Грошові потоки. Поняття про грошовий потік та критерії класифікації
грошових потоків. Характеристика основних видів грошових потоків.
Тема 3. Грошовий ринок
Сутність грошового ринку. Об’єкт купівлі-продажу на грошовому ринку.
Суб’єкти та інструменти грошового ринку.
Сутність попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обігу грошей.
Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей.
Грошовий мультиплікатор.
Тема 4. Грошові системи
Поняття про грошову систему.
Основні елементи економічної системи та їх характеристика. Грошова
одиниця. Масштаб цін. Види та купюрність грошових знаків. Сегментація
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безготівкових грошових розрахунків. Регламентація готівкового грошового
обороту. Регламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними
цінностями. Регламентація режиму банківського процесу. Державні органи, які
здійснюють регулювання грошового обороту.
Типи грошових систем, їх еволюція. Ринкова та неринкові грошові
системи.
Форми організації безготівкових розрахунків за допомогою платіжних
доручень, платіжних вимог доручень, чеків, акредитивів, векселів.
Створення і розвиток грошової системи України.
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
Суть та форми інфляції. Інфляція і дефляція. Етапи інфляційного процесу.
Причини інфляції. Форми інфляції: повзуча інфляція; галопуюча інфляція;
гіперінфляція; супергіперінфляція та їх дослідження. Зовнішні ознаки інфляції:
відкрита інфляція, прихована інфляція; їхня характеристика.
Причини інфляції, монетарні та загальноекономічні чинники. Причини
інфляції попиту.
Методи регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.
Грошові реформи та методи їх проведення. Дефляційна політика. Політика
доходів.
Тема 6. Сутність і функції кредиту
Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних
відносин.
Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі.
Позичковий відсоток.
Економічна основа, стадії та закономірності руху кредиту.
Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.
Функції кредиту та їх характеристика.
Тема 7. Форми, види і роль кредиту
Форми та види кредиту.
Форми кредиту, їхня характеристика. Товарна і грошова форми кредиту,
їхнє використання. Переваги і недоліки кожної форми.
Види кредиту та їхня класифікація. Характеристика основних видів
кредиту.
Комерційний кредит. Об’єкт комерційного кредиту і його суб’єкти.
Призначення комерційного кредиту. Механізм комерційних кредитних
відносин і його характер. Споживчий кредит і його призначення. Механізм
споживчого кредитування. Нові види споживчого кредиту: чековий кредит;
кредитна картка; ломбарди. Державний кредит і його призначення. Види
державного кредиту. Банківський кредит. Об’єкт банківського кредиту.
Механізм банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів.
Система
банківського
кредитування.
Принципи
банківського
кредитування. Вартість кредиту.
Поняття про кредитну систему, її структура та складові.
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Тема 8. Фінансове посередництво грошового ринку
Основні поняття про спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (СФКІ),
їх місце і роль у грошово-кредитній системі.
Основні напрями діяльності сучасних фінансово-кредитних установ. Види,
функції, принципи й типи операцій фінансово-кредитних організацій.
Договірні фінансові посередники. Інвестиційні фінансові посередники.
Інвестиційні фонди, їхня діяльність в Україні та правове забезпечення.
Діяльність договірних посередників.
Страхові компанії, страховий бізнес і його розвиток в Україні та правове
забезпечення.
Тема 9. Центральний банк в системі монетарного та банківського
управління
Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції.
Функції центральних банків та їхня характеристика.
Побудова, розвиток і діяльність Національного банку України. Функції
Національного банку України та їхній аналіз. Грошово-кредитна політика
Національного банку України. Правова основа діяльності Національного банку
України.
Поняття та значення стійкості банків. Нагляд і контроль за діяльністю
банків.
Тема 10. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
Класифікація і характеристика комерційних банків. Характеристика
комерційних банків за формую власності (акціонерні, кооперативні, державні,
муніципальні та ін.). Економічна сутність банку, визначення сутності банку.
Види банків. Поняття про банківську систему. Основи організації банківської
системи: принципи побудови, цілі, механізм функціонування. Функції
банківської системи.
Банки другого рівня, їхнє походження, види, правові основи організації.
Операції комерційних банків (пасивні, активні, лізингові, трастові,
факторингові, торгово-комісійні та ін.), їхня загальна характеристика
Тема 11. Валютний ринок та валютні системи
Поняття про валюту. Призначення та сфера використання валюти.
Види валют: національна, іноземна.
Суть та види валютних відносин.
Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об’єкти та суб’єкти
валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види
валютних операцій.
Валютні операції та їхня класифікація. Касові операції. Строкові валютні
операції (форвардні, ф’ючерсні, опціонні).
Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних
систем: національні, регіональні, світові. Розвиток валютної системи України.
Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи.
Характеристика сучасної світової валютної системи та роль МВФ в її
функціонуванні. Проблеми формування валютної системи країн СНД.
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Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основи формування та
види валютного курсу. Поняття, значення та механізм забезпечення
конвертованості валют.
Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх співробітництво
з Україною
Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ.
Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного
кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями
діяльності. Співпраця України і МВФ.
Світовий банк. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку
реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням
приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення
вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні
матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії
оцінювання відповіді вступника.
Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних
випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на
офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені
Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського у 2018 році.
Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється
шляхом
розміщення
на
веб-сайті
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На тестування вступник з'являється з паспортом.
Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для
кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.
Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і
позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На
виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових
знань за наступними критеріями.
Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів.
Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8.
Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів.
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Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня
після оголошення екзаменаційної оцінки.
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