
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймали 

д.т.н., проф. /у /

місії ТДАТУ

Володимир кЮРЧЕВ

2021 р

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 

за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

або вищого за нього ступеня вищої освіти

Мелітополь -  2021



1.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ

Дисципліна «Фінанси»

1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.
2. Генезис і еволюція фінансів.
3. Становлення та розвиток фінансової науки.
4. Фінансове право і фінансова політика.
5. Податки. Податкова система.
6. Бюджет. Бюджетна система.
7. Бюджетний дефіцит.
8. Державний кредит.
9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.
10. Соціальні позабюджетні фонди.
11. Фінанси суб'єктів господарювання.
12. Фінанси домогосподарств.
13. Страхування. Страховий ринок.
14. Фінансовий ринок.
15. Фінансовий менеджмент.
16. Міжнародні фінанси.
17. Фінансова безпека держави.
18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.
19. Фінанси Європейського Союзу.

Рекомендована література
Основна:

1. Податкова система: Навчальний посібник / С.В. Косторной, О.О. Яцух, 
В.Д. Цап [та ін.]; за ред. С.В. Косторного. -  Мелітополь: Видавничий будинок 
ММД, 2018. -  196 с.

2. Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: підручн. ; за ред. О.Я. Стойка. К. : Алерта, 
2017. 406 с.

3. Фінанси : навчальний посібник. І. В. Журавльова, О. В. Гаврильченко, О. 
П. Полтініна та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора І. В. Журавльової. -  
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 330 с.

4. Фінанси : Навчальний посібник в 2-х частинах / [Баранова В.Г., Волохова
І.С., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. Одеса : Атлант, 2015. ч.1. 
344 с.

5. Фінанси підприємств: навч. посібник / [Яцух О.О., Цап В.Д., Захарова 
Н.Ю. та ін.] ; за ред. О. О. Яцух ;. -  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 
-  292 с.

Дисципліна «Гроші та кредит»



1. Сутність і функції грошей.
2. Грошовий обіг і грошові потоки.
3. Г рошовий ринок.
4. Грошові системи.
5. Інфляція та грошові реформи.
6. Валютний ринок і валютні системи.
7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.
8. Кредит у ринковій економіці.
9. Фінансові посередники грошового ринку.
10. Центральні банки.
11. Комерційні банки.
12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною.

Рекомендована література
Основна:

1. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. 
Бучко, З. Р. Костак. К. : Центр учбової літератури, 2019. 424 с.

2. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. -  К., 2017. 340 с.
3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / Д. І. 

Коваленко. 3-е видання.К. : Центр учбової літератури, 2019. 352 с.
4. Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навчальний посібник для ст.-ів 

ВНЗ / Г. Б. Тимохова. К. : Кондор, 2019. 592 с.
5. Чкан І.О. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник. Мелітополь : 

Видавничий будинок ММД, 2018. 169 с.

Дисципліна «Фінанси підприємств»

1. Основи фінансів підприємств.
2. Організація грошових розрахунків підприємств.
3. Г рошові надходження підприємств.
4. Формування і розподіл прибутку.
5. Оподаткування підприємств.
6. Обігові кошти.
7. Кредитування підприємств.
8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
9. Оцінювання фінансового стану підприємств.
10. Фінансове планування на підприємствах.
11. Фінансова санація підприємств.

Рекомендована література
Основна:

1. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Бражник Л.В. Фінанси підприємств: навч. 
Посібник. Полтава: РВ ПДАА, 2018. -350 с.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 
репродуктивної (не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 
відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 
завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 
може отримати за тестову частину становить 50 балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 
(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 
компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 
розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 
випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 
100 балів.

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів) розраховується за формулою

РФВВ = 100+х+у1+у2
де х -  сума балів за завдання 1-50 (тестова частина);

у 1 — сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 -  сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 
вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому 
вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 
позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.

Гарант освітньої програми, 
к.е.н., доцент Наталя ЗАХАРОВА

В.о. декана факультету економіки та бізнесу, 
д.е.н., доцент Ганна ОРТІНА


