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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування» для вступу на навчання за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» розроблена 

на підставі Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085 

«Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№1353/27798, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 

№1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04.11.2015 р. за №1353/27796, Правил прийому на навчання у 

Фаховому коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, 

обліку та аудиту в 2020 році, затверджених Вченою радою Академії, 

протокол від 28.02.2020 № 7 (зі змінами та доповненнями від 23.06.2020 

року), Положення про приймальну комісію у Фаховому коледжі бізнесу та 

аналітики НАСОА.  

Згідно з Правилами прийому до Фахового коледжу бізнесу та аналітики 

Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2020 році вступники 

для здобуття освітньо-професійного ступення «фаховий молодший бакалавр» 

на основі освітньо-професійного ступеня «кваліфікований робітник» повинні 

успішно скласти фахове вступне випробування з фінансів.  

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-

професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» вступні випробування 

з маркетингу здійснюються предметною екзаменаційною комісією.  

Мета проведення фахового вступного випробування з фінансів полягає 

у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, 

необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» з фінансів, банківської справи та страхування.  

Вступні випробування з фінансів проводяться в письмовій формі у 

вигляді тестування.  

При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль. 

Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис 

Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль 

фінансів. 

 

Тема 2. Фінансова система 

Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. 

Організаційні основи функціонування фінансової системи. 

 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм. 

Фінансова політика як важлива складова економічної політики 

держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. 

Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації 

фінансових відносин. 

 

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів. 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. Фінанси комерційних 

підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела 

формування. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та 

видів діяльності Фінанси громадських організацій, доброчинних фондів. 

 

Тема 5. Державні фінанси. 

Суть і призначення державних фінансів. Основні елементи фінансового 

господарства держави. Фінансові ресурси держави. Державні доходи. 

Державні видатки. 

 

Тема 6. Податки і податкова система. 

Сутність  і функції податків. Розвиток наукової теорії податків. 

Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Податкова 

політика держави. Податкова система і принципи оподаткування. 

Податковий менеджмент на підприємстві. 

Тема 7. Бюджет і бюджетна система. 

Економічна природа і функції бюджету.  Бюджетна система України. 

Бюджетний процес в Україні. Бюджетні права державних та місцевих органів 

влади і управління. Міжбюджетні відносини і їх регулювання. 

 

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету. 

Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету. 

Сутність, склад і структура видатків державного бюджету.  Принципи і 

форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит і його вплив на 

розвиток економіки. 
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Тема 9. Місцеві фінанси. 

Місцеві фінанси в економічній системі держави.  Місцеві бюджети – 

фінансова основа місцевого самоврядування. Збалансування місцевих 

бюджетів. 

 

Тема 10. Державні цільові фонди. 

Призначення і роль державних цільових фондів. Фонди державного 

соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності.  Фонд соціального страхування на 

випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Фонд захисту інвалідів. 

 

Тема 11. Державний кредит і державний борг. 

Економічна суть і роль державного кредиту. Форми державного 

кредиту . Класифікація державних позик і джерела їх погашення. Державний 

борг, його формування і обслуговування. Управління державним боргом. 

 

Тема 12. Страхування і страховий ринок. 

Особливості фінансових відносин у сфері страхування.  Форми 

страхових фондів.  Організація страхування. Страховий ринок. 

 

Тема 13. Фінансовий ринок. 

 Призначення і структура фінансового ринку. Ринок грошей. Ринок 

кредитних ресурсів. .Ринок цінних паперів. Ринок фінансових послуг. 

 

Тема 14. Міжнародні фінанси. 

Сутність і призначення міжнародних фінансів.  Міжнародні фінансові 

організації і міжнародні фінансові інституції. Міжнародний фінансовий 

ринок. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Предмет фінансової науки.  

2. Історичний характер фінансів, їх генезис Сутність і відмінні 

ознаки фінансів.  

3. Функції фінансів.  

4. Призначення та роль фінансів. 

5. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової 

системи.  

6. Організаційні основи функціонування фінансової системи. 

7. Фінансова політика як важлива складова економічної політики 

держави.  

8. Фінансовий механізм і його елементи.  

9. Фінансове планування.  

10. Фінансовий контроль.  

11. Фінансові важелі. 

12. Правові засади організації фінансових відносин. 

13. Фінансові відносини суб’єктів господарювання.  

14. Фінанси комерційних підприємств.  

15. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела формування. 

16. Суть і призначення державних фінансів.  

17. Основні елементи фінансового господарства держави.  

18. Фінансові ресурси держави.  

19. Державні доходи.  

20. Державні видатки. 

21. Сутність  і функції податків.  

22. Розвиток наукової теорії податків.  

23. Елементи системи оподаткування.  

24. Класифікація податків.  

25. Податкова політика держави.  

26. Податкова система і принципи оподаткування.  

27. Податковий менеджмент на підприємстві. 

28. Економічна природа і функції бюджету.  

29. Бюджетна система України.  

30. Бюджетний процес в Україні.  

31. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління. 

32. Міжбюджетні відносини і їх регулювання. 

33. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.  

34. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету. 

35. Принципи і форми бюджетного фінансування.  

36. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки. 

37. Місцеві фінанси в економічній системі держави. 

38. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування. 

Збалансування місцевих бюджетів. 
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39. Призначення і роль державних цільових фондів.  

40. Фонди державного соціального страхування.  

41. Економічна суть і роль державного кредиту.  

42. Форми державного кредиту .  

43. Класифікація державних позик і джерела їх погашення.  

44. Державний борг, його формування і обслуговування.  

45. Управління державним боргом. 

46. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.  

47. Форми страхових фондів. 

48. Організація страхування. 

49. Страховий ринок. 

50. Призначення і структура фінансового ринку. 

51. Ринок грошей.  

52. Ринок кредитних ресурсів. 

53. Ринок цінних паперів.  

54. Ринок фінансових послуг. 

55. Сутність і призначення міжнародних фінансів.  

56. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові 

інституції. 
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КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Підсумкова оцінка визначається за 200-бальною шкалою предметною 

екзаменаційною комісією. Під час оцінювання екзаменаційної роботи бал  

обчислюється відповідно до критеріїв представлених в таблиці 1.  

 

Таблиця 1  

Розподіл балів, які отримують абітурієнти 

№, з/п Оцінка в балах 

Тестування 0-200 
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