ВСТУП
Вивчення економічних дисциплін фінансового спрямування ставить за мету
формування у майбутніх фахівців з фінансів і кредиту професійного мислення, що
спирається на глибоке знання економічних законів, теоретичних та практичних засад,
що стосуються функціонування фінансово-кредитної системи та регламентації
фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.
Підготовлений фахівець повинен, використовуючи знання, набуті в процесі
вивчення економічних дисциплін та практики, за допомогою наукової літератури,
статистичного та довідкового матеріалу. Також підготовлений фахівець повинен
вміти використовувати у практичній діяльності знання з теорії фінансів, грошей,
кредиту, організації грошово-кредитного регулювання, державних фінансів,
міжнародних фінансів, фінансів підприємств, інвестування, страхування, фінансових
ринків, банківської системи, а також демонструвати знання законодавчих та
нормативно-правових основ побудови фінансової, бюджетної, податкової систем та
дотримуватися у своїй діяльності положень законодавства України.
Володіючи знаннями з економічних дисциплін та використовуючи ресурси
мережі Інтернет, майбутній фахівець може показати навички критично оцінювати
цілі фінансової системи та національної економіки в цілому, а також основні шляхи їх
досягнення. Засновуючись на здобутих знаннях закономірностей розвитку економіки,
фахівець повинен вміти проаналізувати пріоритетні напрямки інтеграції України в
сучасну міжнародну фінансову систему.
Завдання вступного фахового випробування включають 25 тестів закритого
типу на виявлення теоретичної та практичної підготовки студентів у межах вимог
щодо рівня «бакалавр».У тестовому питанні пропонується чотири відповіді, вірною з
яких є лише одна.
Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний:
1. Економічна теорія.
2. Історія фінансової думки.
3. Фінансове право та фінансова політика.
4. Фінанси страхових організацій.
Час на виконання завдання – 120 хвилин. У кожному білеті 25 тестів. Відповідь
на кожен тест оцінюється у 4 бали. Максимальна кількість балів – 100.

РОЗДІЛ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Тема 1. Політична економія.
Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і інтереси.
Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.
Товарна форма організації виробництва. Товар і гроші. Ринок, його суть і функції.
Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Підприємство як товаровиробник.
Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування
капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Фінансова система країни. Суспільне
відтворення і його основні форми. Суть і структура світового господарства. Форми
міжнародних економічних відносин.
Тема 2. Мікроекономіка.
Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності. Поведінка
споживача. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Мікроекономічна модель підприємства.
Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична
конкуренція. Ринки факторів виробництва.
Тема 3. Макроекономіка.
Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків. Економічна динаміка. Ринок праці. Інфляційний механізм. Товарний ринок
та економічна рівновага. Споживання, заощадження, інвестиції. Сукупні витрати і
ВВП. Грошовий ринок. Зовнішньоекономічна діяльність. Економічне зростання і
його чинники.
Тема 4. Історія економічних вчень.
Економічне вчення меркантилізму. Економічне вчення фізіократів. Класична
політична економія. Економічне вчення К. Маркса. Формування та суть неокласичної
економічної теорії. Зародження та особливості інституціоналізму. Кейнсіанство: його
сутність та еволюція. Неоконсервативна критика кейнсіанства. Неолібералізм.
Сучасний неоінституціоналізм та його особливості.
РОЗДІЛ 2
ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ
Тема 1. Фінансова думка Стародавнього світу і Середньовіччя.
Фінансова думка Стародавнього Сходу. Фінансова думка античного світу.
Фінансова думка Середньовіччя.
Тема 2. Зародження фінансової думки у XV-XVIII ст.
Зародження і ранній етап розвитку фінансової науки. Другий етап розвитку
фінансової науки.

Тема 3. Камералісти і класики.
Німецька школа камералістики. Класична фінансова школа.
Тема 4. Розвиток фінансової науки у ХІХ ст.
Фактори розквіту фінансової науки. Німецька школа. Напрямки фінансової
науки у ХІХ ст. Теорія оподаткування Д. Мілля. Неокласична фінансова школа.
К. Віссель: одностайність і інституціональна симетрія. Хвиля кейнсіанської
революції.
Тема 5. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.
Англійський неолібералізм. Німецький неолібералізм.
неолібералізм.

Французький

Тема 6. Монетаризм. Неокласичне відродження.
Теорія монетаризму. Теорія раціональних очікувань у фінансовій політиці.
Теорія «економіки пропозиції».
Тема 7. Сучасна світова наукова фінансова думка.
Теорія суспільного добробуту. Теорія суспільного вибору. Теорія суспільних
благ. Теорія державних підприємств. Теорія місцевих бюджетів. Теорія оптимального
оподаткування. Теорія сфери поширення податків. Економічна теорія конституції та
правил прийняття рішень. Економічна теорія демократії.
РОЗДІЛ 3
ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Тема 1. Фінансове право як наука.
Фінансове право та наука фінансового права. Особливості фінансів як правової
категорії. Правові принципи фінансової діяльності держави.
Тема 2. Загальна характеристика фінансового права.
Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання.
Фінансове право в системі права України. Система та джерела фінансового права.
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.
Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види. Фінансові
правовідносини: зміст та особливості. Суб’єкти фінансового права та фінансових
правовідносин.
Тема 4. Правові засади фінансової діяльності держави.
Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової
діяльності держави. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері
фінансової діяльності. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне

законодавство. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види.
Правове регулювання грошового обігу в Україні.
Тема 5. Фінансова політика як предмет діяльності держави.
Фінансова політика як інструмент регулювання економіки. Зміст і сфери
застосування фінансової політики. Види фінансової політики.
Тема 6. Механізм реалізації фінансової політики.
Методи реалізації фінансової політики. Інструменти реалізації фінансової
політики. Регіональна фінансова політика.
Тема 7. Сучасна фінансова політика України.
Особливості сучасного економічного розвитку України та побудови фінансової
політики. Фінансова політика у сфері регулювання грошового обігу. Бюджетна
політика. Податкова політика. Політика регулювання розвитку реального сектору
економіки. Зовнішня фінансова політика. Інвестиційна політика.
РОЗДІЛ 4
ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Тема 1. Сутність фінансів страховика та особливості їх організації.
Страхова компанія як суб’єкт підприємницької діяльності і специфічна
фінансова установа. Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх
державного регулювання. Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування
капіталу страхової компанії.
Тема 2. Грошові надходження страховиків.
Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація. Страхові премії
як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності. Інші
надходження страховиків від операційної діяльності. Грошові надходження
страховиків від інвестиційної та фінансової діяльності.
Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування.
Поняття страхових технічних резервів із загального страхування ті їх склад.
Резерви премій та методи їх формування. Резерви збитків та методи їх формування.
Інші види технічних резервів та методи їх формування. Поняття резервів із
страхування життя та їх склад. Порядок розрахунку резервів довгострокових
зобов’язань. Резерви належних виплат страхових сум.
Тема 4. Розміщення страхових резервів.
Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів
та його зміст. Принципи розміщення коштів страхових резервів. Нормативи
розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що

здійснюють загальне страхування. Нормативи розміщення та інвестування коштів
страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя.
Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл.
Сутність прибутку страхової організації та його складові. Порядок визначення
прибутку від страхової діяльності. Розподіл прибутку страховика.
Тема 6. Оподаткування страховиків.
Система оподаткування страхових організацій в Україні. Оподаткування
страховиків податком на прибуток. Декларація з податку на доходи (прибуток)
страховика та її зміст.
Тема 7. Оцінки фінансового стану страховика.
Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та
чинники, що її забезпечують. Оцінка платоспроможності страхової організації.
Показники оцінки фінансового стану страховика.
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Шкала оцінювання успішності студентів

Сума балів

Оцінка
ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

А
В
C
D
Е

відмінно

0-59

FХ
F*

добре
задовільно
незадовільно з неможливістю
повторного складання

СТРУКТУРА БІЛЕТУ
на додаткове вступне випробування
до вступу на ОППП магістра
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
за спеціальністю 8.(7).072 − Фінанси, банківська справа та страхування (освітня
програма − фінанси і кредит) для осіб, що здобули кваліфікацію «бакалавр» за
іншими галузями знань
1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з 25 тестових завдань закритого типу.
Структура білету
Зміст
Тестова частина
− розділ 1 – Економічна теорія – 10 питань по 4 бали за
правильну відповідь;
− розділ 2 – Історія фінансової думки – 5 питань по 4
бали за правильну відповідь
− розділ 3 – Фінансове право та фінансова політика – 5
питань по 4 бали за правильну відповідь
− розділ 4 – Фінанси страхових організацій – 5 питань
по 4 бали за правильну відповідь

Максимальна
кількість балів
100
40
20
20
20

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ.
4. Кількість розділів та чисельність питань – визначає кафедра.
5. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

1.

Формулювання питання
a) варіант відповіді 1;
b) варіант відповіді 2;
c) варіант відповіді 3;
d) варіант відповіді 4.
Завідувач кафедрою фінансів,
Доц., д. е. н.

a b c d

Грабчук О. М.

