
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

на основі здобутого освітнього ступеня «Бакалавр»  

або вищого за нього ступеня вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 2019 



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. Фінанси: підручник / Л. М. Алексеєнко, І. В. Зятковський, О. П. 

Кириленко [та ін.]; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 

611 с. 

2. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 431 с. 

3. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. Теорія фінансів: Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. 

4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник. –К.: КНЕУ, 2002. 

–240 с. 

5. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ За ред. В.І. Оспіщева. – К.: 

Знання, 2008. – 567с. 

 

Дисципліна «Фінанси підприємств» 

1. Основи фінансів підприємств. 

2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

3. Грошові 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. Фінансами підприємств: Підручник/ за редакцією Поддєрьогіна А.М.. – К.: 
КНЕУ, 2004.- 460с. 

2. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. –Київ.: 

Ельга, Ніка-центр  2002.-360с. 

3. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій за редакцією 

д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.-268с. 

4 Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.-4б0с. 

5. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: 

Либідь, 1998. – 312с. 

 

Дисципліна «Податкова система» 

1. Сутність та види податків 

2. Адміністрування податків і зборів 

3. Податок на додану вартість 

4. Акцизний податок 

5. Мито 

6. Податок на прибуток підприємств 

7. Податок на доходи фізичних осіб 

8. Місцеві податки і збори  

9. Інші податки і збори 

10. Єдиний соціальний внесок 

Рекомендована література 

Основна: 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755 (зі змінами та 

доповненнями) 

2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року N 2464-VI 

3. Облік та звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. /  

М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін.; за заг. ред.  

М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко ; передм. Т. І. Єфименко. – К.: ДННУ "Акад. 

фін. управління", 2012. – 584 с. – (Серія "Бюджетна і податкова системи: 

методологія, організація, навчання"). 

4. Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / О. М. Тимченко, Ю. 

В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; 

передм. Т. І. Єфименко. – К.: ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. –  

656 с. – (Серія "Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, 

навчання"). 

5. Сідельникова Л. П., Костіна Н. М. Податкова система: Навчальний 

посібник. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. – Київ: Видавництво Ліра-К, 

2013. – 604 с.: - 2-ге видання, перероблене і доповнене. 

 

 



Дисципліна «Бюджетна система» 

1. Сутність, призначення і роль бюджету держави. 

2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 

3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 

4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. 

5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання. 

6. Система доходів бюджету. 

7. Система видатків бюджету. 

8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. 

9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. 

10. Видатки бюджету на оборону та управління. 

11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

Рекомендована література 

Основна: 

1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  2456-VI  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua 

2. Податковий кодекс України / Верховна Рада України – К.: ДП „ІВЦ 

ДПА України”, 2010. – 336 с. 

3. Фінанси: підручник / Л. М. Алексеєнко, І. В. Зятковський, О. П. 

Кириленко [та ін.]; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 

611 с. 

4. Місцеві фінанси: підручник / О.Р. Квасовський, А.В. Лучка, Б.С. 

Малиняк [та інші] / за ред О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с. 

5. Василик О. Д. Бюджетна система України: підручник / О. Д. Василик, К. 

В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с. 

 

Приклад тестових  завдань 

1. Захищені статті бюджету це: 

а) статті видатків, що не підлягають скороченню у зв’язку з невиконанням 

дохідної частини бюджету; 

б) статті видатків, закріплені за певними доходами; 

в) статті видатків, що підлягають скороченню у зв’язку з невиконанням 

дохідної частини бюджету; 

г) немає правильної відповіді. 

2. З якою метою застосовується секвестр бюджету? 

а) міжбюджетного регулювання; 

б) зменшення видатків у процесі виконання бюджету; 

в) бюджетного контролю; 

г) немає правильної відповіді. 

3.Фінансові ресурси підприємства – це: 

а) активи підприємства; 

б) грошові фонди та кошти в нефондовій формі; 

в) виручка від реалізації продукції; 

г) кредити банків. 

 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738


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); 

 у1 – 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.  
 

 

 

Декан факультету економіки та бізнесу,  

к.е.н., доцент                                                                                        С.В. Карман 


