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ВСТУП 

 

Підготовка за спеціальністю 072 − Фінанси, банківська справа та страхування ґрунту-

ється на теоретичній та практичній підготовці студентів ОКР «бакалавр» за  напрямом  

6.030508 «Фінанси і кредит» та потребує сучасного типу економічного мислення.  

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і практичних підходах, які 

розглядаються в програмах дисциплін циклу професійної підготовки, що визначені станда-

ртом вищої освіти з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Класифікація економічних наук 

передбачає виділення загальних, спеціальних і галузевих економічних наук. Фахове вступ-

не випробування є формою перевірки рівня знань студентів, що бажають навчатися на 5-й 

курсі, та визначення освітньо-професійної програми, за якою може продовжити навчання 

студент − «магістр», «спеціаліст». До фахового вступного випробування на рівні бакалавр-

ської освіти із напряму  6.030508 «Фінанси і кредит» включено питання з нормативних 

програм дисциплін загальноекономічної та фахової підготовки «Фінанси», «Фінанси підп-

риємств», «Страхування», «Бюджетна система». 

Розподіл тестових завдань у білеті за розділами такий: 

− розділ 1 – Фінанси – 15 тестових питань по 2 бали за правильну відповідь (максимально 

30 балів); 

− розділ 2 – Фінанси підприємств – 15 тестових питань по 2 бали за правильну відповідь 

(максимально 30 балів); 

− розділ 3 – Страхування – 10 тестових питань по 2 бали за правильну відповідь (максима-

льно 20 балів); 

− розділ 4 – Бюджетна система – 10 тестових питань по 2 бали за правильну відповідь (ма-

ксимально 20 балів); 

Тестові питання передбачають володіння як теоретичними основами нормативної 

програми, так і вміння виконувати елементарні економічні розрахунки. 

У тестовому питанні пропонується чотири відповіді, вірною з яких є лише одна. 
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ІНСТРУКЦІЯ 
  

1. На виконання тестового завдання відведено 150 хвилин. 

2. Тест складається з 50 тестових завдань. 

Структура білету 

Зміст Максимальна 
кількість балів 

Тестова частина 100 
− розділ 1 – Фінанси – 15 питань по 2 бали за правиль-
ну відповідь; 

30 

− розділ 2 – Фінанси підприємств – 15  питань по 2 ба-
ли за правильну відповідь; 

30 

− розділ 3 – Страхування – 10 питань по 2 бали за пра-
вильну відповідь; 

20 

− розділ 4 – Бюджетна система – 10 питань по 2 бали 
за правильну відповідь; 

20 

 

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ. 

4. Кількість розділів та чисельність питань – визначає кафедра. 

5. База даних забезпечує не менше 15 білетів. 

6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче. 

 
 

1. 

Формулювання питання  

a b c d  
a) варіант відповіді 1; 
b) варіант відповіді 2; 
c) варіант відповіді 3; 
d) варіант відповіді 4. 
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РОЗДІЛ 1 
ФІНАНСИ 

 
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Поняття і сутність фінансів. Роль фінансів у процесі розширеного відтворення. Фун-

кції фінансів. Фінанси як економічна категорія в системі соціально-економічних категорій. 

Сутність і структура фінансової системи України. Централізовані і децентралізовані фінан-

си в структурі фінансової системи. Державні доходи та способи їх мобілізації. Державні 

видатки. 

Тема 2. Фінансове право і фінансова  політика 

Державна політика в сфері фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Фі-

нансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики держави. Поняття, предмет 

і метод фінансового права.  

Тема 3. Податки. Податкова система  

Поняття, сутність і функції податків. Класифікація податків. Податкова система: по-

няття, основи побудови. Особливості непрямого оподаткування в Україні. Характеристика 

прямих податків. 

Тема 4. Бюджет. Бюджетна система 

Державний бюджет як економічна категорія та як основний фінансовий план держа-

ви. Функції бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій України. Принципи побудови 

бюджетної системи України. Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Способи 

мобілізації доходів Державного бюджету. Основні напрямки витрачання бюджетних кош-

тів в Україні. Сутність дефіциту бюджету та причини його появи. Види бюджетного дефі-

циту. 

Економічна сутність і призначення державного кредиту. Види державного кредиту. 

Державний борг: сутність, види, причини виникнення та джерела погашення.  

Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. Методи організації фінансової діяль-

ності підприємств. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.  

Тема 6. Страхування. Страховий ринок 
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Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільно-

го виробництва. Сутність, призначення й функції страхування. Суб’єкти страхових відно-

син. Об’єкти страхових правовідносин. Класифікація страхування. Сутність і структура 

страхового ринку. 

Тема 7. Фінансовий ринок. 

Сутність фінансового ринку його функції та  роль у мобілізації та розподілі фінансо-

вих ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Суб’єкти фінансового ринку. Інфраструкту-

ра фінансового ринку.  

 
РОЗДІЛ 2 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 

 Поняття й сутність фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у системі дер-

жавних фінансів. Функції фінансів підприємств. Форми прояву фінансів підприємств. 

Принципи організації фінансів підприємств. Грошові доходи, грошові фонди та фінансові 

ресурси підприємств. Фінансова діяльність підприємства, її організація. Фінансовий меха-

нізм підприємства. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Фінансова дія-

льність суб’єктів підприємництва. 

Тема 2. Грошові надходження підприємств  

Сутність, склад та класифікація грошових надходжень підприємств. Виручка від реа-

лізації продукції (робіт, послуг).  Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. 

Інші грошові надходження 

Тема 3. Формування й розподіл прибутку підприємства  

Сутність, функції та роль прибутку. Основні показники прибутку. Балансовий прибу-

ток і його склад. Прибуток від реалізації продукції. Прибуток від реалізації інших активів. 

Позареалізаційний прибуток. Чистий прибуток підприємства. Методи розрахунку прибут-

ку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Система показників рентабельності та 

методика їх розрахунку. Розподіл та використання прибутку підприємств 

Тема 4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві  

Сутність, склад і розміщення оборотних коштів підприємства. Принципи організації 
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оборотних коштів. Оборотні фонди та фонди обігу підприємства. Методи визначення пот-

реби в оборотних коштах. Розрахунок норм та нормативів оборотних коштів. Економічний 

метод обчислення потреби в оборотних коштах. Джерела формування обігових коштів. По-

казники стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства 

Тема 5. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 

Сутність та склад основних фондів підприємств. Оцінка основних фондів підприємс-

тва. Знос і амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації. Показники ста-

ну й ефективності використання основних виробничих фондів. 

 
РОЗДІЛ 3 

СТРАХУВАННЯ 
 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Суть страхування як економічної категорії. Виникнення та етапи розвитку страхуван-

ня. Характерні ознаки страхування. Об'єкти страхування. Функції страхування. Принципи 

страхування. Класифікація видів страхування. Страхові ризики та методи їх оцінювання. 

Управління ризиком та його основні етапи.  

Тема 2. Страховий ринок 

Поняття страхового ринку. Структура страхового ринку. Об'єкти і суб'єкти страхово-

го ринку. Інфраструктура страхового ринку. Організація системи страхування в Україні. 

Структура страхових компаній. Об'єднання і асоціації страховиків, їх функції, завдання та 

місце на страховому ринку. Страхові посередники. Державне регулювання страхової діяль-

ності.  

Тема 3. Страхова послуга та особливості її реалізації. 

Сутність страхової послуги. Механізм реалізації страхової послуги. Види страхових 

послуг. Порядок укладання та ведення страхової угоди. Основний зміст страхової угоди. 

Документальне оформлення страхової угоди. Механізм реалізації страхової угоди.  

Тема 4. Страхові послуги в особистому страхуванні. 

Основні форми страхування життя. Особливості оформлення договору страхування 

життя і пенсій. Умови угоди страхування від нещасних випадків. Механізм реалізації угоди 

страхування від нещасних випадків. Умови обмеження відповідальності страхової компанії. 
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Умови страхової угоди медичного страхування.  

Тема 5. Страхові послуги у майновому страхуванні. 

Майнове страхування, його необхідність і значення. Особливі умови угод сільського-

сподарського страхування. Майнове страхування юридичних осіб. Майнове страхування 

фізичних осіб. Умови угод автотранспортного страхування. Класифікація об’єктів автотра-

нспортного страхування і фінансові умови страхування. Види угод морського страхування. 

Угоди авіаційного страхування.  

Тема 6. Страхові послуги у страхуванні відповідальності. 

Суть і призначення страхування відповідальності. Види угод по страхуванню відпо-

відальності. 

 
РОЗДІЛ 4 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 
 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Бюджет держави як 

економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. 

Бюджетна централізація ВВП та її межі.   

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Склад і структура доходної та видаткової частини бюджету, фактори, що впливають 

на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджетний про-

цес та його складові. Завдання, принципи і методи бюджетного планування. Бюджет як 

централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у системі 

державних фінансів. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі.  

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування  

Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків, перевищення до-

ходів над видатками, бюджетний дефіцит. Форми перевищення доходів над видатками: 

бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний профіцит. Бюджетний дефіцит: ви-

значення, причини виникнення, види, джерела покриття, наслідки. Шляхи подолання дефі-

циту бюджету та державного боргу в Україні. Джерела фінансування дефіциту бюджету. 

Гарантії виконання боргових зобов’язань.  
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Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. Основи бю-

джетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів побудови бю-

джетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетно ї си-

стеми; встановлення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами. Принципи побудо-

ви бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України. Державний 

бюджет України, його призначення, склад і структура доходів і видатків. Роль державного 

бюджету в регіональному, галузевому і соціальному  перерозподілі. Республіканський бю-

джет АРК. Місцеві бюджети, їх види, склад і структура доходів і видатків. Роль республі-

канського бюджету АРК та місцевих бюджетів у регіональному розвитку. 

Тема 5. Між бюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Зміст і складові частини між бюджетних відносин. Підстави існування між бюджет-

них відносин. Інструменти здійснення та система між бюджетних відносин в Україні. Пе-

рерозподіл бюджетних ресурсів. Між бюджетні трансферти та їх види. Законодавче забез-

печення бюджетного регулювання.  

Тема 6. Система доходів бюджету 

Методи формування доходів бюджету. Джерела формування доходів бюджету. ВВП 

як основа дохідної бази бюджету. Причини та умови використання національного багатства 

для формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифі-

кація. Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Офіційні трансферти та їх роль у 

формуванні доходів окремих бюджетів. Державні і місцеві позики.  

Тема 7. Система видатків бюджету 

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченню соціально-економічного розвит-

ку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. Процесуальна класифікація бюджет-

них видатків: функціональна, відомча та економічна. Оптимізація структури видатків бю-

джету, її критерії. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні 

інвестиції, бюджети кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування.  

Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. Основи коштори-

сного планування та фінансування, види кошторисів, їх структура. 
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Шкала оцінювання успішності студентів  
 

Сума балів Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену 

90-100 А відмінно 
82-89 В добре 75-81 C 
64-74 D задовільно 60-63 Е 

1-59 FХ 
 

незадовільно з неможливістю 
повторного складання 
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Структура білету 
на фахову вступне випробування  

до вступу на ОППП магістра/спеціаліста  
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

за спеціальністю «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» 
 
 

Зміст Максимальна 
кількість балів 

Тестова частина 100 
− розділ 1 – Фінанси – 15 питань по 2 бали за правиль-
ну відповідь; 

30 

− розділ 2 – Фінанси підприємств – 15 питань по 2 ба-
ли за правильну відповідь; 

30 

− розділ 3 – Страхування – 10 питань по 2 бали за пра-
вильну відповідь; 

20 

− розділ 4 – Бюджетна система – 10 питань по 2 бали 
за правильну відповідь; 

20 

 

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ. 

4. Кількість розділів та чисельність питань – визначає кафедра. 

5. База даних забезпечує не менше 15 білетів. 

6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче 

 

 
 
 
 
  1. 

Формулювання питання  

a b c d  
a) варіант відповіді 1; 
b) варіант відповіді 2; 
c) варіант відповіді 3; 
d) варіант відповіді 4. 
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