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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на ос
нові здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої про
грами другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей.
Результати фахового вступного випробування зараховуються для конкур
сного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступе
ня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсно
му відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування отримали
не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.
Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім рів
нем магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
Освітня програма - Банківська справа містить питання з таких нормативних на
вчальних дисциплін природничо-наукової та професійної підготовки бакалавра
за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит:
1. Фінанси;
2. Гроші та кредит;
3. Банківська система;
4. Інвестування.
ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА
1.Навчальна дисципліна ФІНАНСИ
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Поняття і сутність фінансів. Роль фінансів у процесі розширеного відтво
рення. Функції фінансів. Фінанси як економічна категорія в системі соціальноекономічних категорій. Сутність і структура фінансової системи України. Ос
новні сфери і ланки фінансової системи. Централізовані і децентралізовані фі
нанси в структурі фінансової системи. Державні доходи та способи їх мобіліза
ції.
Тема 2. Фінансове право і фінансова політика
Державна політика в сфері фінансів. Моделі фінансових відносин у суспі
льстві. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики дер
жави. Поняття, предмет і метод фінансового права.
Тема 3. Податки. Податкова система
Поняття, сутність і функції податків. Класифікація податків. Податкова
система: поняття, основи побудови. Особливості непрямого оподаткування в
Україні. Характеристика прямих податків.
Тема 4. Бюджет. Бюджетна система
Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Бюджетна централізація ВВП та її межі.
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Склад і структура доходної та видаткової частини бюджету, фактори, що
впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його
чинники. Бюджетний процес та його складові. Бюджетне планування. Бюджет
як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та
місце у системі державних фінансів. Роль і місце бюджету у фінансовому меха
нізмі.
Державний бюджет як економічна категорія та як основний фінансовий
план держави. Функції бюджету.
Бюджетна система і бюджетний устрій України. Принципи побудови бю
джетної системи України.
Способи мобілізації доходів Державного бюджету. Державні видатки, їх
розподіл за ланками фінансової системи. Основні напрямки витрачання бюдже
тних коштів в Україні.
Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному
перерозподілі. Республіканський бюджет АРК. Місцеві бюджети, їх види, склад
і структура доходів і видатків. Роль республіканського бюджету АРК та місце
вих бюджетів у регіональному розвитку.
Економічна сутність і призначення державного кредиту. Види державно
го кредиту. Державний борг: сутність, види, причини виникнення та джерела
погашення.
Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання
Фінансові відносини суб’єктів господарювання. Методи організації фі
нансової діяльності підприємств. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх
формування.
Тема 6. Страхування. Страховий ринок
Сутність, роль, призначення й функції страхування. Суб’єкти страхових
відносин. Об’єкти страхових правовідносин. Класифікація страхування. Стра
хові ризики та методи їх оцінювання. Поняття, структура, об'єкти та суб'єкти
страхового ринку. Інфраструктура страхового ринку.
Структура страхових компаній. Об'єднання і асоціації страховиків. Стра
хові посередники. Державне регулювання страхової діяльності.
Сутність страхової послуги. Механізм реалізації страхової послуги. Види
страхових послуг. Порядок укладання та ведення страхової угоди. Основний
зміст страхової угоди. Документальне оформлення страхової угоди. Страхові
послуги в особистому страхуванні. Страхові послуги у майновому страхуванні.
Страхові послуги у страхуванні відповідальності. Страхування підприємниць
ких ризиків.
Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку його функції та роль у мобілізації та розпо
ділі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Інструменти фінан
сового ринку. Суб’єкти та професіонали фінансового ринку. Інфраструктура
фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку. Ринок цінних
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паперів. Валютний ринок. Ринок золота. Кредитний ринок. Ринок похідних
цінних паперів. Міжнародний фінансовий ринок.
Тема 8. Фінанси домогосподарств
Сутність, призначення та склад фінансів домогосподарств. Фізична особа
як суб’єкт підприємницької діяльності. Особисті грошові доходи та накопичен
ня населення. Розподіл власних коштів домогосподарств та напрямки їх витра
чання.
Тема 9. Фінансовий менеджмент
Загальні положення про управління фінансами. Фінансовий менеджмент
як система управління. Об’єкти й суб’єкти фінансового менеджменту. Мета, за
вдання та функції фінансового менеджменту. Механізм реалізації фінансового
менеджменту.
Тема 10. Міжнародні фінанси
Сутність, призначення й роль міжнародних фінансів. Міжнародні фінан
сові відносини і міжнародні фінансові потоки. Міжнародні розрахунки та валю
тне регулювання. Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові ін
ститути.
2.Навчальна дисципліна ГРОШІ І КРЕДИТ
Тема 1. Сутність, функції та роль грошей
Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. Історичний процес відбору
грошового товару. Особливості грошей як загального товару. Функції грошей.
Поняття функції грошей, їх єдність та відмінність. Суть грошового обігу. Гро
шовий обіг як безперервний процес руху грошей. Форми грошей, що знахо
дяться в обігу. Кредитні гроші, Характеристика кредитних засобів обігу: век
селі, банкноти, чеки, кредитні карточки. Вартість грошей.
Тема 2. Грошовий обіг
Грошова маса і швидкість грошей. Поняття грошової маси. Показники
обсягу і структури (грошові агрегати або компоненти) грошової маси.
Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори,
що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу. Суть грошо
вого ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Економічна структура грошового
ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ри
нок як складові грошового ринку.
Тема 3. Грошовий ринок
Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого й опосередкова
ного фінансування. Суб’єкти грошового ринку. Банки й небанківські фінансо
во-кредитні структури як суб’єкти грошового ринку.
Попит на гроші. Суть та форми вияву попиту на гроші. Фактори, що ви
значають зміну попиту на гроші. Пропозиція грошей. Суть та механізм форму
вання пропозиції грошей. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори,
що визначають рівновагу грошового ринку.
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Тема 4. Грошова система
Поняття грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція.
Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми станов
лення та розвитку грошової системи України. Методи державного регулювання
грошового обігу. Поняття інфляційних процесів, типів інфляції, факторів впли
ву на економіку країни. Передумови інфляційних процесів. Методи регулюван
ня інфляційних процесів.
Тема 5. Валюта. Валютні операції
Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти. Види ва
люти. Суть і види валютних відносин. Валютний курс та конвертованість ва
лют. Суть, основи формування й види валютного курсу. Валютний ринок: суть
та основи функціонування. Основні види валютних операцій. Роль банків на
валютному ринку. Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регу
лювання валютного курсу.
Тема 6. Грошово-кредитна політика
Сучасні підходи до визначення сутності грошово-кредитної політики.
Фактори впливу на грошову масу. Інструменти впливу та соціально-економічні
наслідки грошово-кредитної політики.
Тема 7. Основні теорії грошей
Основні підходи до вивчення теоретичних проблем грошей. Класична те
орія грошей, її основні постулати. Неокласичний варіант розвитку кількісної
теорії грошей.
Тема 8. Кредит: поняття, функції та роль
Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини фор
мування кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів.
Суть і функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту:
суб'єкти кредитних відносин і об'єкт цих відносин. Стадії руху кредиту. Еконо
мічні межі кредиту. Функції кредиту.
Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. Комерційний
кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Облігацій
ний кредит. Лізинговий кредит. Міжнародний кредит.
Позичковий процент. Суть позичкового процента ти його функції. Норма
позичкового процента.
Тема 9. Кредитна система
Поняття фінансового посередництва. Поняття кредитної системи та її по
будова. Основні фінансові посередники, суб’єкти ринку. Спеціальні фінансовокредитні установи, їх види і операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.
Тема 10. Банки та банківські операції
Комерційні банки. Суть і функції комерційних банків, їх види і організа
ційна структура. Економічні нормативи, що регламентують діяльність комер
ційних банків.
Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. Розра
хункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми розрахунків.
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Факторингові операції. Пасивні операції. Активні операції. Кредитні операції.
Основи організації кредитних відносин комерційних банків з позичальниками.
Кредитоспроможність позичальників і порядок її визначення. Класифікація по
зик згідно з умовами повернення та строками надання, характером забезпечен
ня, методами надання, цільовим призначенням.
Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення, форми організації
і функції центральних банків. Методи грошово-кредитної політики центрально
го банку. Створення і діяльність Національного банку України.
Тема 11. Міжнародні розрахунки
Міжнародні розрахунки та кредитні відносини. Міжнародні та регіональ
ні валютно-фінансові організації. Баланси міжнародних розрахунків. Поняття
розрахункового та платіжного балансів. Основні форми міжнародних розрахун
ків.
З.Навчальна дисципліна БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Тема 1. Поняття та роль банківської системи
Історія виникнення банківської системи. Моделі банківської системи. Су
часна структура банківських систем світу. Сучасна структура банківської сис
теми України. Сучасний стан банківської системи України. Завдання та функції
банківської системи в економіці країни.
Тема 2. Банк як головна складова фінансово-кредитної системи.
Центральний банк країни, його роль та функції. Закон України «Про На
ціональний банк України». Особливості структури та діяльності Національного
банку України.
Класифікація банків. Закон України «Про банки та банківську діяль
ність». Порядок створення, реєстрації, ліцензування та ліквідації банків в Укра
їні. Функції, принципи та основні завдання діяльності банківської установи.
Тема 3. Банківський менеджмент
Поняття про банківський менеджмент. Функції та принципи банківського
менеджменту. Органи управління сучасним банком, їх функції. Організаційні
структури, притаманні сучасним банкам: види, характеристика діяльності, по
зитивні та негативні риси.
Тема 4. Банківський маркетинг
Поняття про банківський маркетинг. Банківський продукт, операція, пос
луга. Види банківських послуг. Розробка та порядок реалізації банківського
продукту. Ознаки клієнторієнтованого банку на ринку банківських послуг. По
рядок роботи з клієнтами по формуванню лояльності та прихильності.
Тема 5. Банківський капітал
Особливості діяльності комерційних банків в сучасних умовах. Економі
чна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифіка
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ція. Банківський капітал: суть, структура, функції та значення. Достатність ка
піталу банку.
Тема 6. Операційна діяльність банків
Оформлення розрахункових документів та порядок їх приймання та ви
конання банками. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень, вимогдоручень, чеків, акредитивів, векселів. Види та порядок оформлення касових
операцій.
Тема 7. Банківське кредитування
Форми та види банківського кредиту. Особливості кредитів НБУ та міжбанківського кредитування. Організація кредитної роботи в банку. Форми за
безпечення повернення банківських кредитів. Кредитний механізм.
Характеристика платіжного обороту та платіжної системи. робота банку з
готівкою. Поняття про безготівковий оборот у банку, міжбанківські розрахун
ки. Характеристика безготівкових розрахунків банку. Платіжна картка як ін
струмент безготівкових розрахунків.
Тема 8. Валютні операції банків
Особливості роботи банку з валютою, суб'єкти валютних операцій. Пото
чні торговельні операції, строкові торговельні операції (форвардні угоди, валю
тні ф’ючерси, валютні опціони, угоди «своп»). Форми міжнародних розрахун
ків: суть, види, загальна характеристика.
Тема 9. Інвестиційна діяльність банків
Головні напрями участі банків в інвестиційному процесі. Інвестиційна
політика банку. Інвестиційний портфель банку та типи його складання. Процес
формування банком інвестиційного портфеля. Банк як власник інвестиційних
фондів.
Тема 10. Окремі банківські операції
Механізм здійснення лізингових операцій банками. Механізм здійснення
факторингової операції. Трастові послуги банку. Переваги та недоліки форфей
тингового фінансування. Загальна характеристика банківських операцій з доро
гоцінними металами. Поняття про дистанційні банківські послуги.
Тема 11. Банківські ризики
Поняття про ризик, банківський ризик, класифікація банківських ризиків.
Особливості макроекономічних ризиків, методи їх визначення. Особливості
прояву та попередження комерційних ризиків: ризику втрати репутації, конку
ренції. Особливості роботи з ризиком ліквідності та інвестиційним ризиком.
Особливості роботи з валютним та кредитним ризиками. Особливості ІТ-ризику
та ризиком, пов'язаним з діяльністю персоналу.
Тема 12. Аналіз банківської діяльності
Показники результатів діяльності банку. Аналіз активних та пасивних
операцій банку. Аналіз прибутку банку. Ліквідність та платоспроможність бан
ку. Рентабельність та ефективність діяльності банку. Стійкість та надійність ба8

нку. Система економічних нормативів діяльності банку. Контроль НБУ та ін
ших державних установ за дотриманням показників діяльності комерційних ба
нків.
4.Навчальна дисципліна ІНВЕСТУВАННЯ
Тема 1. Методологічні основи інвестування
Сутність інвестицій. Ключові поняття, що характеризують інвестиційну
діяльність. Класифікація і форми інвестицій. Методологічні основи інвестицій.
Механізм функціонування інвестиційного ринку. Структура інвестиційного ри
нку.
Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності
Суб’єкти інвестиційного процесу. Державні та небанківські фінансовокредитні організації. Національний Банк України, його кредитна політика;
Державний інноваційний фонд, інвестиційні компанії, корпоративні інвести
ційні фонди, страхові компанії та пенсійні фонди. Банківська діяльність в сфері
інвестицій.
Тема 3. Фінансові інвестиції
Сутність фінансових інвестицій. Фінансовий ринок та класифікація фі
нансових ринків. Ринок цінних паперів. Акції як об’єкт інвестування. Інвести
ційні властивості облігацій. Операції з інвестиційними сертифікатами. Інвести
ційні властивості ощадних сертифікатів. Фінансові інструменти грошового ри
нку. Фінансові інструменти ринку інвестицій. Формування інфраструктури фі
нансового ринку.
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
Реальні інвестиції. Склад та структура реальних інвестицій. Форми реа
льних інвестицій. Джерела формування реальних інвестицій. Оцінка вартості
підприємств та його основних фондів. Правила інвестування. Інвестиційне бізнес-планування. Оцінка економічної ефективності інвестицій.
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
Наукомістка продукція як об’єкт інноваційних інвестицій (наукова діяль
ність, науково-технічна діяльність, винахід, нововведення, інновація, іннова
ційний процес, інноваційний цикл). Специфіка освоєння інвестицій у сфері на
уки і технології. Методичне забезпечення оцінки вартості результатів науковотехнічної та інноваційної діяльності.
Тема 6. Залучення іноземного капіталу
Іноземні інвестиції. Переваги та недоліки залучення іноземних інвести
цій. Характеристика та обсяги іноземного інвестування за останні роки. Інвес
тиційна політика в економічно розвинених країнах. Інвестування в слаборозвинених країнах. Стратегія залучення іноземних інвестицій. Система стимулю
вання іноземних інвестицій. Система державного регулювання іноземних інвес
тицій. Основні напрями іноземного інвестування.
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Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування
Концепція зміни вартості грошей у часі. Ануїтет та його використання в
оцінці доцільності інвестицій. Еквівалентність ставок в інвестиційному аналізі.
Основні методи оцінки доцільності інвестицій (статичні та динамічні). Розра
хункові моделі оцінки фінансових інвестицій.
Тема 8. Інвестиційні проекти
Інвестиційні проекти та їх особливості. Класифікація інвестиційних прое
ктів. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Етапи експертизи інвестиційного
проекту. Оцінка економічної привабливості проекту. Критерії оцінки інвести
ційних проектів. Формування грошових потоків інвестиційного проекту.
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
Інвестиційні ресурси (власні та позикові; з внутрішніх та зовнішніх дже
рел; в грошовій фінансовій, матеріальній, нематеріальній формах; довгостроко
ві та короткострокові). Нерозподілений прибуток, амортизація, сальдо позареа
лізаційних доходів, статутний фонд, кредити, емісія цінних паперів, прямі інве
стиції, державні субсидії.
Тема 10. Менеджмент інвестицій
Мета та завдання управління інвестиційною діяльністю. Інвестиційна
привабливість та рівні її визначення. Розробка та реалізація інвестиційної стра
тегії. Основи формування інвестиційного портфеля.
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів ін
вестиційної діяльності
Інвестиційна політика держави. Грошово-кредитна політика держави. Ін
струменти грошово-кредитного регулювання. Схеми важелів державного регу
лювання умов для інвестиційної діяльності. Правове регулювання інвестицій.
Тема 12. Використання інвестицій
Аналіз фінансового стану фірми з метою оцінки інвестиційних можливо
стей. Розрахунок внутрішнього інвестиційного потенціалу для реалізації проек
тів. Оптимізація структури капіталу для реалізації проекту. Формування графі
ку інвестиційних можливостей фірми.
ІІІ

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До навчальної дисципліни Фінанси
Основна
1. Азаренкова Г.М. Фінанси: Практикум: Навч. посібник./ Г.М. Азаренкова., І.І. Борисенко. - К.: Знання, 2008. - 279 с.
2.
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник./О Д. Василик - К.: НІОС,
2008. - 253 с.
3. Поважний О.С. Фінанси у схемах і таблицях: навч.-метод. посіб. /
О.С. Поважний. - К.: Ліра-К, 2014. - 440 с.
4. Рева Т.М. Місцеві фінанси. Навч. посібник/ Т.М. Рева, К.Ф. Коваль
чук., Н.В. Кучкова.- К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.
10

5.

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник./ О.Р. Романенко - К.: Центр на
вчальної літератури, 2008. - 312 с.
6. Смирнов С.О. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення:Моногр./ С.О. Смирнов, О.І. Бобирь. - Д.: Вид-во ДНУ,2008. -240 с.
7. Смолянська О. Фінансовий ринок. Навч. посібник./ О. СмолянськаК.: КНЕУ, 2008.
8. Тарасенко І.О. Фінанси підприємств: підруч. / І.О. Тарасенко, Н.М.
Любенко. - К.: КНУТД, 2015. - 360 с.
9. Фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та
ін.: За ред. В.І. Оспіщева . - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання,
2008. - 366 с.
10. Фінанси: підруч. / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - 2-ге вид. пе
реробл. і доповн. - К.: Знання, 2012. - 687 с.
11. Фінанси : практикум / І. О. Школьник, Н. А. Дехтяр, О. В. Люта та
ін. // Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бан
ківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2015. - 218 с.
12. Черкасова С. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. В. Черкасова. К.: Ліра-К, 2014. - 336 с.
13. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підруч. / В.М. Шелудько. - 3-те
вид., стер. - К.: Знання, 2015. - 535 с.
14. Шеремет О.О. Фінанси для фінансистів: підруч. / О.О. Шеремет, І.В.
Дем’яненко, К.В. Багацька та ін. / За заг. ред. Т.А. Говорушко. - К.:
Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
15. Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок: [навч. посібник] / О.Л. Шкварчук.
- К.: Знання, 2013. - 382 с.
До навчальної дисципліни Гроші та кредит
Основна
1. Гроші і кредит [Текст] : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с. : табл., рис. - (Харківському національно
му економічному університету 80 років). - Бібліогр.: с. 581-586.
2 . Гроші і кредит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М.
Мазур, Т. Л. Гречук ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Гали
цького. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 319 с. : рис. - Біблі
огр.: с. 316.
3. Гроші і кредит: у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів
ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з галузі знань
"Економіка та підприємництво" / Л. Ю. Сисоєва, К. Ф. Черкашина. - Суми
: Університетська книга, 2014. - 245 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 244-245.
4. Гроші і кредит [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дис
ципліни / Т. В. П'ятак, Н. О. Власова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.
ін-т". - Харків : Вид-во Іванченка І. С. , 2016. - 181 с.
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До навчальної дисципліни Банківська система
Основна
1. Банківська система: підручник/ За ред. С.А. Кузнецової. - К: «Центр
учбової літератури», 2014. - 400с.
2.
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глоба
лізації економічних процесів [Текст] : монографія / [О. В. Дзюблюк та
ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон.
ун-т. - Т. : Астон, 2012. - 357 с.
3.
Банківська система [Текст] : підручник / [М. І. Крупка та ін. ; за ред.
М. І. Крупки] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана
Франка, 2013. - 554 с.
4.
Банківська система України в Європейському контексті: генеза,
структура, конкурентний потенціал [Текст] : монографія / В. В. Анісімов [та ін.] ; ред. Р. Ф. Пустовійт ; Національний банк України, Універ
ситет банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2009. - 399 с.
5.
Банківська система [Текст] : підручник / [Реверчук С. К. та ін.] ; за
ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука ; Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 497 с.
6.
Кузнецова, С. А. Банківська система: у схемах і таблицях [Текст] :
навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг.
ред. д-ра екон. наук С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда
Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. - 319 с.
7.
Кузнецова, С. А. Банківська система: практикум [Текст] : навч. посіб.
/ С. А. Кузнецова, З. С. Пестовська ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Но
беля. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. - 346 с.
8. Косова Т.Д., Папіака О.О. Центральний банк і грошово-кредитна
політика: Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 360с.
9. Центральний банк і грошово-кредитна політика.Підруч. / А.В. Сілакова,
Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, [та ін.] за заг. ред. Т.А. Говорушко.- Львів
«Магнолія 2006», 2015. - 224 с
10. КоваленкоВ. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. ме
тод. посіб/ В. В.Коваленко, К. Ф. Черкашина. - Суми: ДВНЗУАБСНБУ,
2010. - 138 с.
Додаткова
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IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових
питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту ви
пробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
Питання на обрання вірної відповіді - до кожного питання надаються
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши
відповідну позначку;
Розподіл питань у кожному варіанті:
-

за відповіді на завдання з різних навчальних дисциплін
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№
з/п
1
2
3
4

Зміст питання
За навчальною
За навчальною
За навчальною
За навчальною
Усього

дисципліною
дисципліною
дисципліною
дисципліною

Фінанси
Г роші та кредит
Банківська система
Інвестування

Кількість одиниць
у варіанті
12 питань
12 питань
13 питань
13 питань
50 питань

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного ви
пробування може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів - за вірної відповіді,
мінімального значення (0 балів) - за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної фо
рми наведений у таблиці:

№
Дисципліна
з/п

2

24

1

Питання
Фінанси

Питання з дисципліни
Гроші та кредит

2

2

Питання з дисципліни
Банківська система
Питання з дисципліни
Інвестування
Усього

2

3
4

з

Максимальне
значення, кіль
кість балів

Максимальна кількість
балів, яка може бути на
брана за виконання за
вдань з певної дисциплі
ни

дисципліни

24

2

26
26
100
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