
 

 

 

 



 

 

 

1. Вступ 

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для 

осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на 

напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 

бажають навчатись за скороченими термінами підготовки бакалаврів. 

Фахівці з фінансів і кредиту мають призначенням роботу на 

підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-

інвестиційних установах, в органах податкової адміністрації, фінансової 

інспекції, державного казначейства, у пенсійних та фінансових фондах, у 

страхових компаніях та в інших структурах. 

Фахівці з фінансів і кредиту здатні виконувати організаційно-

управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких сферах : 

- грошово-кредитна система; 

- фінансова діяльність підприємств та організацій; 

- оподаткування підприємств; 

- діяльність організацій на фінансовому ринку; 

- організування банківської справи, банківські операції та їх 

проведення;біржові операції банків; 

- валютне регулювання; 

- операції у сфері оподаткування; 

- організування моніторингу податкової служби; 

- страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій; 

- фінансовий менеджмент; 

- маркетинг фінансово-кредитної сфери; 

- організування та вдосконалення інформаційних систем у банках, 

фінансових органах, органах податкової та митної служб. 

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст з 

фінансової роботи, який може виконувати такі функції: 



 

 

- розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, 

інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; 

- підготовка фінансових та банківських документів із платежів та 

зобов'язань підприємств, фізичних осіб; 

- контролювання та аналіз фінансової діяльності підрозділів підприємства; 

- облік виконання договорів про реалізацію продукції (робіт, послуг), 

програм формування прибутку та фінансових зобов'язань підприємства; 

- складання фінансових звітів; 

- підготовка фахівців. 

Рівень кваліфікації випускників спеціальності характеризується їх 

конкурентоспроможністю на ринку праці, вони займають провідні посади на 

підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-

інвестиційних установах, в Державному казначействі, у Державній 

фіскальній службі, у страхових компаніях, в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Вступне випробування включає тестові завдання з дисциплін фахового 

спрямування. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких 

лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в 

талон відповідей. 

За результатами вступного випробувань виводиться сумарна кількість 

балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про 

участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість 

місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.  

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія 

університету. 

 



 

 

Перелік дисциплін, які виносяться 

для вступу на освітній рівень «Бакалавр» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

- Фінанси 

- Бюджетна система 

- Основи економічної теорії 

 

Зміст дисциплін 

Дисципліна    Фінанси 

 

Розділ 1. Необхідність, сутність та роль фінансів 

§ 1. Виникнення фінансів, їх зв’язок з державою та розвитком 

товарно-грошових відносин.  

§ 2. Функції фінансів.  

 

Розділ 2. Фінансова система 

§ 1. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової 

системи. 

§ 2. Фінансова система України. 

 

Розділ 3. Фінансова політика та механізм її реалізації 

§ 1. Сутність, складові і типи фінансової політики.  

§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики: 

фінансове право, фінансове планування; організація здійснення фінансової 

політики. 

 

Розділ 4. Фінансовий контроль 

§ 1. Суб’єкти фінансового контролю.  

§ 2. Види фінансового контролю та їх характеристика. 
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Дисципліна    Бюджетна система 

 

Розділ 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 

§ 1. Сутність, ознаки і функції бюджету.  

§ 2. Фактори впливу на бюджет  

 

Розділ 2. Бюджетна система України 

§ 1. Структура бюджетної системи України.  

§ 2. Принципи побудови бюджетної системи України. 

 

Розділ 3. Система доходів та видатків бюджету 

Бюджетна класифікація доходів бюджету.  

Класифікація видатків.  

 

Розділ 4. Бюджетний процес 

§ 1. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. 

§ 2. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.  
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Дисципліна    Основи економічної теорії 

 

     Розділ 1.  Виробництво і його форми. 

 

     § 1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його 

основні фактори. Обмеженість ресурсів. 

     § 2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції 

грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини. 

 

     Розділ 2.   Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової        

                  економіки. 

 

 § 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. 

Класифікація економічних систем.  

       § 2. Суть, структура та функції ринку.  Попит і пропозиція, фактори, що 

на них впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна. 

 

     Розділ 3.  Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.  

 

 §1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація 

підприємств. 

      § 2.  Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства.  

 

     Розділ 4.  Макроекономічні проблеми функціонування економіки. 

 

 § 1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний 

ВВП. Економічне зростання. 

 § 2. Циклічність економічного розвитку.  Ринок праці і безробіття. 

Економічні функції держави. 
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