




МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1 Метою вступного випробування є  з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних абітурієнтам для опанування освітньо-професійної програми 

«Фінанси і кредит» для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

1.2 Основними задачами вступного випробування є: оцінка 

теоретичної підготовки абітурієнта з професійно-орієнтованих дисциплін 

фундаментального циклу та фахової підготовки; виявлення рівня та глибини 

практичних вмінь та навичок, а саме: визначення загальних засад економічного 

життя суспільства, закономірності розвитку економічної системи та діалектику 

взаємозв'язку її структурних елементів, розвиток економічної культури; умінь 

самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, 

спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища;  визначення суті та 

характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад 

фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової 

системи та їх взаємодії 

1.3 Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:  

знати: 

 суть економічних явищ та процесів; економічний зміст відносин 

власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ у 

суспільстві; зміст основних категорій, законів та принципів ринкової 

економіки; 

 механізм становлення різних форм господарювання; суть циклічного 

розвитку економіки; особливості розвитку вітчизняної економіки; 

- загальнофінансовий механізм; класифікацію фінансових проблем, що 

виникають у державі; 

 вплив фінансів на зовнішньоекономічну діяльність країни; формування 

ринкових відносин 

вміти:  



 формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань; 

орієнтуватись у проблемах розвитку підприємства, ринкових відносин; 

фінансово-кредитної та банківської систем господарства; 

 проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської 

діяльності держави та підприємств; приймати практичні рішення щодо 

ефективного застосування набутих економічних знань при виконанні 

своїх професійних обов'язків; 

 застосовувати основні положення теорії фінансів до обґрунтування 

напрямів вирішення фінансових проблем; 

 управління фінансами в державі; формування фінансових фондів 

різного рівня управління та призначення; 

 фінансове регулювання ринкових відносин. 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Виникнення та еволюція економічної теорії; 

2. Предмет, методи та функції економічної теорії; 

3. Економічні поняття, категорії та закони. Особливості економічних 

законів; 

4. Потреби, їх зміст та класифікація. Закон зростаючих потреб; 

5. Виробництво – основа життєдіяльності людини; 

6. Ефективність суспільного виробництва: суть, основні показники; 

7. Економічні відносини власності: суть, зміст та форми; 

8. Економічна система суспільства. Типи економічних систем; 

9. Змішана ринкова економіка та її особливості; 

10. Товарне виробництво – матеріальна основа ринкової економіки; 

11. Гроші, їх суть та функції. Грошовий обіг. Закони грошового обігу ; 

12. Види грошей. Національна грошова система та її елементи; 

13. Грошова маса та її структура. Вимірювання грошової маси; 

14. Ринок: сутність, функції та основні види; 



15. Ринкова інфраструктура та її елементи; 

16. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива 

індивідуального попиту; 

17. Ринкове пропонування: зміст, функція пропонування від ціни. Крива 

індивідуального пропонування. Ринкова рівновага; 

18. Конкуренція, її зміст та роль в організації ринкової економіки. 

Еволюція конкуренції; 

19. Попит та пропонування на ринку праці. Заробітна плата, її форми та 

системи; 

20. Попит і пропонування землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її 

диференціації; 

21. Необхідність функції, об'єкти та цілі державного регулювання 

економіки; 

22. Національна економіка, її суть та ознаки; 

23. Показники результативності національного виробництва; 

24. Макроекономічна нестабільність та форми її прояву; 

25. Циклічність як форма руху ринкової економіки. Види економічних 

циклів; 

26. Макроекономічна нестабільність та безробіття. Причини і форми 

безробіття; 

27. Макроекономічна нестабільність та інфляція. Сутність, причини та 

види інфляції; 

28. Вимірювання інфляції. Темпи інфляції; 

29. Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки. 

Антиінфляційна політика держави; 

30. Макроекономічна рівновага, її види; 

31. Інструменти фінансового регулювання економіки;  

32. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки; 

33. Інструменти регулювання соціальної сфери; 

34. Підприємницька діяльність: поняття та функції; 



35. Види підприємництва та їх особливості; 

36. Витрати, валовий доход та прибуток; 

37. Способи максимізації прибутку; 

38. Сучасне світове господарство: визначальні риси та тенденції розвитку; 

39. Міжнародні економічні відносини; 

40. Зміст глобалізації, її причини та проблеми; 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. 

Кожного року перелік тестових питань оновлюється на 30%. Абітурієнт на по-

чатку випробування отримує пакет документів, до складу якого входять: екза-

менаційний білет, аркуш відповідей та вкладка. Екзаменаційний білет містить 

15-ть питань та по 5-ть фіксованих відповідей до кожного питання (тільки одна 

відповідь є правильною). 

Протягом фіксованого часу вступнику належить виконати запропоновані 

тестові завдання. На виконання завдань надається 60 хвилин. 

Усі відповіді повинні бути занесені до основного поля аркуша відповідей 

у вигляді будь-якої позначки в області чотирикутника, що відповідає номеру 

правильної, на вашу думку, відповіді. 

Якщо вступник зробив помилку на основному полі аркуша відповідей, 

необхідно виправити їх, скориставшись полем для виправлення помилок, яке 

розташовано в правій частині аркуша відповідей. Для виправлення відповідей, 

які вступник вважає за неправильні, необхідно поставити будь-яку позначку у 

чотирикутник поля для виправлення помилок відповідно до питання з неправи-

льною, на думку абітурієнта, відповіддю в основному полі. Надані відповіді в 

межах поля для виправлення помилок будуть зараховані замість відповідних, 

поданих на основному полі для відповідей. 



Оцінювання знань вступників за результатами тестування здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів (100 + сума отриманих балів з тестування). В за-

лежності від складності питань кожне з них оцінюється наступним чином: пи-

тання з 1-го по 7-ме включно оцінюється в 4-ри бали; з 8-го по 13-те включно – 

у 8-м балів; 14 те та 15-те питання оцінюються в 12 балів кожне.  
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