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ВСТУП 

 

Вступне фахове випробування має комплексний характер і 

проводиться з базових дисциплін, які формують професійні знання й 

навички майбутнього бакалавра. 

Вступне випробування відбувається у вигляді тестування.  

Мета тестування – виявлення рівня підготовки вступника, 

ступінь володіння ним теоретичними та практичними знаннями, 

професійними вміннями і навичками, здобутими за час навчання на 

рівні «молодший спеціаліст».  

Завдання тестування – встановлення та оцінювання результатів 

(компетенцій) навчання вступників. 

Програма фахового випробування складається з трьох розділів, 

що відповідають базовим дисциплінам: 

1. Фінанси. 

2. Гроші та кредит. 

3. Фінанси підприємства. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. ФІНАНСИ 
 

Історичні аспекти виникнення та розвитку фінансів. Необхідність 

фінансів, їх роль у ринковій економіці. Характерні ознаки фінансів, їх 

суспільне призначення. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. 

Функції фінансів, їх сутність. Моделі фінансових відносин у суспіль-
стві: поняття, види, характерні ознаки. Фінансові ресурси, їх суть, 

призначення та джерела формування.  

Фінансова система, її сутність, засади та принципи побудови. 

Складові фінансової системи. Зміст, основні напрями та завдання 

фінансової політики. Фінансовий механізм: суть, складові елементи 

та роль у реалізації фінансової політики держави. Управління 

фінансами, його поняття, об’єкти, суб’єкти та елементи. Стратегічне 

та оперативне управління фінансами. Сутність, мета, завдання та 
методи фінансового планування. Фінансовий контроль, його зміст, 

необхідність, види та форми. Функціонування фінансового механізму 

та реалізації фінансової політики.  



 3 

Державні доходи, їх економічне значення та джерела 

формування. Об’єкти та суб’єкти відносин у формуванні державних 

доходів. Система державних доходів. Класифікація державних доходів. 

Методи мобілізації державних доходів. 

Зміст, форми прояву та рівень функціонування державних 

видатків. Принципи організації державних видатків. Система 
державних видатків та її складові. Класифікація державних видатків. 

Методи фінансування державних видатків. 
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення. Види 

бюджетів в Україні. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Бюджети 
місцевого самоврядування. Зведений бюджет, його призначення. Види 
зведених бюджетів, їх склад. 

Принципи бюджетної системи, їх сутність. Бюджетна 
класифікація та її значення. Складові бюджетної класифікації, їх 
зміст. Склад бюджетного законодавства. Бюджетний кодекс України. 

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значення 
державного бюджету в економічній системі держави. Бюджет як 
економічна категорія. Функції державного бюджету. 

Система доходів державного бюджету, їх класифікація. Сутність, 
характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація 
видатків бюджету.  

Бюджетний дефіцит, його види. Державний борг, його складові. 
Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки.  

Суть, призначення та необхідність податків. Ознаки та функції 
податків. Класифікація податків. Елементи податку та їх 
характеристика. Податкова система держави: суть, структура та 
принципи побудови. Податкова політика держави: суть, мета, 
завдання та види. 

Державні цільові фонди: сутність та класифікація. Фінансові 
ресурси державних цільових фондів, їх зміст, джерела формування 
та напрями використання. Суть, завдання та види соціальних цільових 
фондів.  

Поняття, призначення та функції державного кредиту. Форми 
державного кредиту. Державні позики, їх зміст, класифікація, місце 
та роль у державних кредитних відносинах. Державний борг, його 
поняття, причини виникнення, наслідки зростання. Види та форми 
державного боргу. Зміст, мета та складові системи управління 
державним боргом. Методи управління державним боргом. 

Місцеві фінанси: суть, об’єктивні передумови виникнення, 
специфічні ознаки та функції. Поняття системи місцевих фінансів, 
принципи її побудови, структурні елементи та особливості 
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функціонування. Фінансові ресурси місцевого самоврядування: зміст, 
джерела та специфіка формування. Склад фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування. 

Сутність, завдання та функції фінансів підприємств. Організація 
фінансів підприємства. Принципи та методи організації фінансів 
підприємств. Суть, значення та особливості формування фінансових 
ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів підприємств.  

Фінанси домогосподарств, їх зміст, значення та функції. Фінансові 
ресурси домогосподарства, їх суть та призначення. Джерела 
формування та напрями використання фінансових ресурсів 
домогосподарств.  

Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне 
призначення. Мета функціонування, завдання та функції фінансового 
ринку. Об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. Класифікація 
фінансових ринків. Інструменти фінансового ринку, їх зміст, необхідність 
та види.  

Економічна природа та функції страхування. Принципи 

страхування, їх сутність. Класифікація страхування, її наукове та 

практичне значення. Страховий ринок: поняття, основні учасники та 

чинники, що впливають на його стан. Інфраструктура страхового 

ринку та її елементи.  

Фінансова безпека держави, її суть, значущість та складові. 
Основні наслідки впливу різних видів загроз на фінансову безпеку 

держави. Індикатори, їх зміст, класифікація та роль у формуванні 

системи фінансової безпеки держави.  

Міжнародні фінанси: поняття, функції, місце та роль у сучасній 

світовій економічній системі. Світова фінансова система, її суть, 

призначення, елементи та учасники. Поняття, необхідність, завдання 

та елементи світової валютної системи. Світовий фінансовий ринок, 
його призначення, характерні ознаки та функції. Мета створення та 

завдання міжнародних фінансових інституцій. 
 

Розділ 2. ГРОШІ ТА КРЕДИТ 
 

Походження та сутність грошей. Раціоналістична та еволюційна 

концепції походження грошей. Форми грошей та їх еволюція.  

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. 

Купівельна спроможність як вираз вартості грошей як грошей.  
Функції грошей. Функція міри вартості, її сутність, сфера 

використання. Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; 
реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Функція 
засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, 
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сфера використання. Функція засобу нагромадження, її сутність, 
сфера використання. Світові гроші. Сутність світових грошей.  

Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України. 
Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Основні 

суб’єкти грошового обороту. Сукупний грошовий оборот як 
макроекономічне явище та оборот грошей на мікроекономічному 
рівні, їх єдність та відмінності. Модель сукупного грошового обороту. 
Грошові потоки та їх взаємозв’язок у моделі.  

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий 
сектори грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-
бюджетний, фінансовий та кредитний сектори. 

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад 

та чинники, що визначають зміну. Показники маси грошей, грошові 

агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. 

Швидкість обігу грошей: поняття, чинники, що визначають 

швидкість обігу. Порядок визначення швидкості обігу грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, 

вимоги та наслідки порушення вимог. 
Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм, показники 

мультиплікатора та чинники впливу на його рівень. 

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

грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Сектори 

прямого і опосередкованого фінансування. Структура грошового 

ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок капіталів.  

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. 

Чинники, що визначають зміну попиту на гроші.  
Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції 

грошей. Чинники, що визначають зміну пропозиції грошей. 

Рівновага на грошовому ринку та процент. Чинники, що 

визначають рівновагу грошового ринку. 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній 

системі країни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем та їх еволюція.  

Створення і розвиток грошової системи України. Особливості 
процесу запровадження національної валюти в Україні. 

Державне регулювання грошового обороту як головне 

призначення грошової системи. Методи регулювання: методи 

прямого впливу і методи опосередкованого впливу.  

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції. 

Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Економічні та 

соціальні наслідки інфляції. Інфляція та економічний цикл. 
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Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. 

Особливості інфляційних процесів в Україні. 

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи 

їх класифікації. Особливості проведення грошової реформи в Україні.  

Сутність валюти, призначення та її види. Конвертованість валют. 

Особливості валютних відносин. 
Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, 

інфраструктура. Чинники впливу на кон’юнктуру валютного ринку. 

Характеристика основних операцій на валютному ринку. 

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. 

Види валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток 

режиму валютного курсу в Україні. 

Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та 

елементи валютної системи. Валютне регулювання та валютна 
політика: курсова, облікова, інтервенційна. Особливості формування 

валютної системи України. Органи валютного регулювання. 
Класична кількісна теорій грошей, її основні постулати. 

Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі 
грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. Номіналістичне 
трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. 
Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії 
грошей та трудової теорії вартості. Неокласичний варіант розвитку 
кількісної теорії грошей. «Трансакційний варіант» І. Фішера. 
«Кембриджська версія» кількісної теорії. Вклад Д. Кейнса в розвиток 
кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний 
напрям кількісної теорії.  

Загальні передумови формування кредитних відносин. Еволюція 
кредитних відносин. Теорії кредиту.  

Необхідність та суть кредиту. Основні функції кредиту. 
Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми 
кредиту. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту: 
комерційного, державного, міжнародного, банківського.  

Процент за кредит. Суть процента, види, економічні межі.  

Поняття кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної 

системи. Принципи побудови кредитної системи.  

Основні типи кредитних систем. 

Структура кредитної системи. Загальна характеристика основних 

структурних елементів кредитної системи.  



 7 

Банківська система. Функції банківської системи. Основи 

організації банківської системи (принципи побудови, цілі, механізм 

функціонування). Емісійні банки. Неемісійні банки. 

Парабанківська система. Небанківські фінансово-кредитні установи 

(спеціалізовані кредитно-фінансові інститути) їх відмінності від банків, 

економічне призначення, види, функції, роль. Поштово-ощадна 
система. Інфраструктура кредитної системи. 

Центральний банк – орган державного грошово-кредитного 

регулювання економіки. 

Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. 

Незалежність центральних банків. Особливості функціонування ЄЦБ. 

Функції центрального банку. Емісія готівки й організація 

грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. 

Реалізація грошово-кредитної політики. 
Грошово-кредитна політика центрального банку – суть, 

стратегічні цілі, проміжні та тактичні завдання, інструменти грошово-
кредитного регулювання. Основні типи грошово-кредитної політики: 
рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-
кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому 
ринку. Політика обов’язкових резервів. Політика рефінансування. 
Селективні способи реалізації грошово-кредитної політики.  

Національний банк України: його завдання, функції та історія 
розвитку. Організаційна та функціональна структура НБУ. Основні 
напрями діяльності НБУ. Пасивні та активні операції НБУ. 

Сутність та призначення комерційних банків у сучасному 
економічному просторі. Класифікація комерційних банків. 

Організаційна та функціональна структура комерційного банку. 
Загальна характеристика банківських операцій. Пасивні банківські 
операції. Банківські ресурси та їх структура. Залучені кошти. 
Депозити та їх основні види. Активні операції комерційних банків. 
Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність та призначення.  

Особливості регулювання банківської діяльності в сучасних 
умовах.  

Сутність, функції та основні види спеціалізованих кредитно-
фінансових установ. 

Передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових 
інститутів. Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих 
кредитно-фінансових установ. 

Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації.  

Пенсійні фонди. Організаційно-правові форми пенсійних фондів. 

Особливості функціонування пенсійних фондів.  
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Інвестиційні компанії. Основні операції інвестиційних компаній. 

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. 

Ломбарди. Добродійні фонди. 

Міжбанківські об’єднання, їх роль та значення в функціонуванні 

кредитних систем. Класифікація міжбанківських об’єднань. 

Характерні ознаки міжбанківських об’єднань. 

 

Розділ 3. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сутність, функції та принципи організації фінансів 
підприємства. Фінансовий механізм підприємства та характеристика 

його основних елементів. Механізм державного та ринкового 

регулювання фінансів підприємства. Фінансова діяльність 

підприємства: сутність, принципи, особливості організації. 

Сутність та класифікація активів підприємства. Сутність та 

класифікація необоротних активів підприємства. Економічні основи 

функціонування основних засобів підприємства. Знос та амортизація 
основних засобів. Показники стану та ефективності використання 

необоротних активів підприємства. Сутність класифікація оборотних 

активів підприємства. Поняття операційного циклу. Показники оцінки 

ефективності використання оборотних активів. Методи планування 

оборотних активів підприємства. 

Сутність, склад та принципи формування фінансових ресурсів 

підприємства. Поняття та склад власних фінансових ресурсів 

підприємства. Поняття та склад позикових фінансових ресурсів 
підприємства. Поняття вартості капіталу. 

Сутність та склад системи кредитування підприємства. 

Банківське кредитування підприємства. Форми та види лізингу. 

Форми та види комерційного кредиту. Особливості кредитування 

малих та середніх підприємств. Кредитування підприємств за рахунок 

коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів. 

Сутність відтворення основних засобів. Сутність та склад 

капітальних вкладень підприємства. Джерела і порядок фінансування 
капітальних вкладень Методи оцінювання ефективності капітальних 

вкладень підприємства. 

Сутність грошового обороту підприємства. Характеристика та 

склад грошових надходжень підприємства. Надходження грошових 

коштів від операційної діяльності. Виручка від реалізації продукції 

(послуг) як основне джерело надходжень грошових коштів 

підприємства. Планування контроль надходжень грошових коштів від 
реалізації продукції (послуг). Грошові надходження від інвестиційної, 
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фінансової та іншої звичайної діяльності. Сутність системи грошових 

розрахунків підприємства. Система безготівкових розрахунків. 

Система готівкових розрахунків. Наслідки порушення та способи 

зміцнення платіжної дисципліни. 

Фінансові результати підприємства та їх види. Формування 

чистого фінансового результату. Розподіл і використання прибутку. 
Система показників рентабельності. Факторний аналіз 

рентабельності. Фінансові результати в системі CVP-аналізу. Поняття 

операційного левериджу. Розрахунок межі безпеки та запасу 

фінансової міцності. 

Поняття та складові елементи фінансового стану підприємства. 

Цілі й призначення оцінки фінансового стану підприємства. 

Інформаційне забезпечення оцінювання фінансового стану 

підприємства. Методи діагностики фінансового стану підприємства. 
Показники ліквідності і платоспроможності підприємства. Показники 

ділової активності підприємства. Показники рентабельності 

підприємства. Показники фінансової стійкості підприємства. 

Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. 

Фактори виникнення та симптоми фінансової кризи на 

підприємстві. Банкрутство як результат розвитку фінансової кризи на 

підприємстві. Види банкрутства. Процедура розгляду справи про 
банкрутство підприємства. Порядок та організаційно-фінансові  

умови проведення ліквідаційної процедури на підприємстві. Санація 

підприємства як інструмент протидії банкрутству. 

Зміст та методи фінансового планування. Методичні засади 

обґрунтування плану доходів та витрат підприємства. Методичні 

засади обґрунтування плану надходження та використання грошових 

коштів підприємства. Платіжний календар підприємства. Методичні 

засади обґрунтування балансового плану підприємства.  
 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, 

умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми вступного 
фахового випробування.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 
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Екзаменаційний білет з фахового випробування складається 

з п’ятдесяти закритих тестових завдань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 200-бальною шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 
правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 

неправильна – у 0 балів. 

 Вступники, які отримали менше 100 балів до наступних етапів 
випробувань не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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