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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма додаткового вступного випробування з спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра, галузі знань 07 « Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Мета додаткового вступного випробування для вступу на здобуття 

освітнього ступеня магістра: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних 

навичок абітурієнтів, яких вони набули під час навчання за освітнім ступенем 

бакалавра за іншою спеціальністю, з метою формування рейтингового списку 

та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем магістр 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах 

ліцензованого обсягу спеціальності. 

Головним завданням додаткового вступного випробування є виявлення у 

вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових 

навчальних дисциплін. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. До участі у 

додатковому вступному випробуванні допускаються особи, які завершили 

навчання та отримали диплом бакалавра з іншої спеціальності. 

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Тестові завдання 

вступного випробування були складені відповідно до програми підготовки 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та затверджені на засіданнях 

кафедри фінансів, банківської справи та фінансового моніторингу, фінансових 

ринків. 

Тестові завдання, що виносяться на вступне випробування з «Введення в 

спеціальність», включають матеріал навчальної програми з наступних 

дисциплін: 

- «Фінанси»; 

- «Гроші і кредит». 
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Вступне випробування проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний 

білет складається із 10 тестових завдань закритого типу з вибором однієї 

правильної відповіді. Для кожного такого тесту запропоновано чотири варіанти 

відповіді, з яких лише один варіант є правильним. Завдання з вибором відповіді 

вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки одна літера – 

правильна відповідь. Максимальна кількість балів при оцінці знань абітурієнта 

під час фахових вступних випробувань виставляється за правильні відповіді на 

всі питання тестового завдання. 

Бланк оцінювання знань вступника перевіряється за ключем і в ньому 

зазначається співпадіння (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові 

відповіді), а також підраховується і зазначається кількість правильних 

відповідей та проставляється оцінка. 

Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що 

дозволяє говорити про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при 

оцінюванні навчальних досягнень абітурієнтів. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 

 

Тема 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСІВ 

Розвиток людського суспільства, вдосконалення виробничих відносин, 

виникнення товарно-грошових відносин. Фінанси як продукт товарно-

грошових відносин і розвитку держави. Фінанси як економічна категорія, їх 

об’єктивна необхідність, зміст і призначення в суспільстві. 

Фінанси і гроші. Роль фінансів в розподілі і перерозподілі валового 

внутрішнього продукту і національного доходу. Фінансові методи регулювання 

економічних і соціальних процесів в державі. 

 

Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА 

Фінансова система, її структура, особливості побудови в різні періоди 

розвитку суспільства і державних утворень. Історичний аспект розвитку 

фінансової  системи України як незалежної держави. Загальна характеристика 

складових фінансової системи України. Правова та економічна основа 

фінансової системи України та проблеми її вдосконалення. 

 

Тема 3. ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 

Призначення і роль фінансів в економічній системі держави. Фінансовий 

механізм. Фінанси і ціна. Фінанси і оплата праці. Фінанси і кредит. Фінансові 

санкції і стимули. Фінансові ресурси. Фінансові баланси. Фінансові показники і 

їх зв’язок з загальноекономічними показниками. Фінансове планування і 

прогнозування. Фінансові резерви. 

 

Тема 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
Фінансова політика держави – важлива ланка економічної політики. 

Призначення, зміст, основні принципи і завдання фінансової політики. Вплив 

фінансової політики на економічний і соціальний розвиток держави. 

 

Тема 5. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Економічна природа податків та їх ознаки. Функції податків. Податки та 

інші форми платежів до бюджету: плата, збори. Елементи податку. 

Класифікація податків. Податкова система та податкова політика. 

 

Тема 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 

Бюджетна система держави, її зміст і призначення, правова основа. 

Доходи і видатки бюджетів. Бюджетний устрій. Бюджетний процес. Бюджетні 

методи впливу на економічний і соціальний розвиток держави. Бюджетний 

механізм. Планування і прогнозування показників бюджетів. Дефіцит бюджету, 

його причини та класифікація. Принципи побудови бюджетної системи України 

та шляхи її вдосконалення. 
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Тема 7. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ. 

Фінансові проблеми місцевого і регіонального самоврядування. Місцеві 

бюджети, їх призначення і роль, структура доходів і видатків, шляхи зміцнення 

фінансової незалежності місцевих органів влади і управління. Позабюджетні 

кошти і валютні фонди місцевих Рад народних депутатів. Джерела надходжень 

і основні напрями їх використання. 

 

Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств і організацій в 

різних галузях економіки. Вплив галузевих особливостей на організацію 

фінансів. Фінансові методи регулювання господарської діяльності підприємств 

і організацій. Доходи і видатки господарських суб’єктів, їх прогнозування і 

використання. 

 

Тема 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 
Склад фондів, їх економічна природа і призначення. Пенсійний фонд. 

Фонд соціального страхування. Фонд для здійснення заходів по ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. Фонд сприяння зайнятості населення. 

Фонд сприяння конверсії. Державний інноваційний фонд. Валютний фонд. Інші 

централізовані і децентралізовані фонди цільового призначення. Порядок 

створення і використання фондів. Роль фондів в фінансовому забезпеченні  

економічних і соціальних програм. Деякі питання удосконалення системи 

позабюджетних фондів. 

 

Тема 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

НАСЕЛЕННЯ 

Соціальні гарантії та механізм їх реалізації. Система соціальних гарантій 

населення. Організація фінансового забезпечення соціальної сфери. Фінанси 

освіти і науки, охорони здоров’я, соціального страхування  і забезпечення.  

 

Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 
Економічна суть і роль державного кредиту. Форми державного кредиту. 

Державний борг. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. 

Проблеми державного боргу, його границі і порядок обслуговування. 

 

Тема 12. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
Призначення і роль фінансового ринку в економіці держави. Структура і 

класифікація фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Основні 

операції фінансового ринку. Фінансові активи і їх види. Фінансові установи, їх 

функції і організаційна структура. Правове державне регулювання фінансового 

ринку. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 
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ДИСЦИПЛІНА «ГРОШІ І КРЕДИТ» 

 

ТЕМА 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції 

походження грошей. Роль держави у створенні грошей. Форми грошей та їх 

еволюція. Товарні гроші. Ера металевих грошей. Біметалізм та монометалізм. 

Причини та механізм демонетизації золота. Кредитні гроші. Паперові гроші. 

Різновиди сучасних кредитних грошей. Електронні гроші. Квазі-гроші. 

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. Гроші як особливий товар, 

мінова й споживча вартість грошей як товару. Портфельний підхід до 

визначення суті грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Гроші як 

гроші і гроші як капітал. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей. 

Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси.  

Функції грошей. Функція грошей як міри вартості. Ціна як грошовий 

вираз вартості товарів. Масштаб цін. Функція грошей як засобу обігу. Функція 

засобу платежу. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. 

Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота 

як світових грошей.  

 

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА 

 

Грошовий обіг. Грошовий оборот: суть та структура. Грошові потоки. 

Грошові платежі як складові грошового обороту. Сукупний грошовий оборот і 

оборот грошей у межах індивідуального капіталу. Основні ринки та суб’єкти 

грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний 

оборот. Фінансовий  оборот. Безготівковий та готівковий грошовий оборот, їх 

співвідношення. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та 

критерії їх класифікації. Канали руху грошей. Структура грошових потоків. 

Механізм балансування грошових потоків. Національний дохід і національний 

продукт, їх роль для аналізу грошового обороту.  

Грошова маса та грошові агрегати. Їх класифікація. Грошовий 

мультиплікатор. Грошова база. Класифікація грошових агрегатів згідно 

методики НБУ. Закон грошового обігу. Внесок І.Фішера до теорії грошового 

обігу. Швидкість обігу грошей та її чинники. Розрахунок швидкості обігу 

грошей. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту. 

 

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК 

 

Грошовий ринок. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Попит, пропозиція, 

ціна грошей. Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого і 

опосередкованого фінансування. Ринок грошей та ринок капіталів. Банки і 

небанківські фінансово-кредитні структури як суб’єкти грошового ринку. 
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Попит на гроші. Основні мотиви попиту на гроші: транзакційний мотив, 

мотив завбачливості, портфельний мотив. Чинники, що визначають параметри 

попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. Теоретичні моделі 

попиту на гроші. 

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. 

Механізм формування пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія. 

Грошовий мультиплікатор та його роль у формуванні пропозиції грошей.  

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та 

процент. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна 

процентна ставка. 

 

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 

 

Грошова система: суть та принципи організації. Елементи грошової 

системи та їх характеристика. Основні типи грошових систем. Еволюція 

грошових систем. Системи готівкового та безготівкового обігу. Національна та 

світова валютні системи. Саморегульовані грошові системи. Біметалізм 

(система паралельних валют, система подвійної валюти, система «кульгаючої» 

валюти). Монометалізм (золотомонетний, золото злитковий, золотодевізний 

стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. 

Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. 

Відкриті і закриті грошові системи. 

Методи та інструменти регулювання грошової системи. Центральний 

банк як орган державного регулювання грошової сфери. Становлення й 

розвиток грошової системи України. Характеристика грошових систем 

зарубіжних країн. Специфіка грошової системи ЄС. 

 

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

 

Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», 

теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як 

багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. Економічні та соціальні 

наслідки інфляції. 

Основні види інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та 

закрита інфляція. Причини інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. 

Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Інфляційний «податок». 

Показники вимірювання інфляції. Регулювання інфляції. Взаємодія 

центрального банку та уряду у регулюванні інфляційних процесів. Роль 

грошово-кредитної та фіскальної політики у стримуванні інфляційних процесів. 

Монетарна рестрикція.  

Суть та цілі грошових реформ. Стабільність грошової одиниці як основна 

мета грошової реформи. Роль грошових реформ у боротьбі з інфляцією. 

Класифікація грошових реформ. Методи стабілізації купівельної спроможності 

грошових одиниць: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, 

ревальвація. Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального 
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типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного 

(консервативного) типу. Грошові реформи в Україні. 

 

 

ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

 

Валютний ринок: суть та принципи функціонування. Валютні операції 

суть і види. Поточні та термінові валютні операції. Деривативи. Біржова та 

позабіржова торгівля валютою. Валютні ризики і методи їх мінімізації. 

Валютна позиція: суть і види (відкрита, закрита, довга, коротка). Суб’єкти 

валютного ринку. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на 

кон’юнктуру валютного ринку.  

Котирування валют. Валютний курс, його функції. Суть, основи 

формування та види валютного курсу. Паритет купівельної спроможності 

валют як основа валютного курсу. Структурні та кон’юнктурні чинники 

валютного курсу. Поняття, значення і механізм забезпечення конвертованості 

валюти. Режими валютного курсу. 

Валютне регулювання і контроль. Інституційні засади валютного 

регулювання і контролю. Механізм регулювання валютного курсу. Валютний 

демпінг і блокада. Режим валютного курсу в Україні. 

Валютні системи: суть та структура. Види валютних систем: національні, 

регіональні, світові. Основні елементи національної валютної системи. 

Структура валютної системи України. Еволюція світової валютної системи. 

Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи. Роль 

МВФ в її розвитку світової валютної системи. Платіжний баланс, його 

структура. Методи регулювання платіжного балансу. Валютні союзи і блоки. 

Європейська валютна система.  

 

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ 

 

Класична кількісна теорія грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. 

Науковий внесок К. Маркса у розвиток теорії грошових відносин. Маржиналізм 

як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин. 

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок І.Фішера 

до кількісної теорії грошей. Представники «Кембриджської школи» та їх внесок 

до теорії грошей. Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. 

Кейнсіансько-неокласичний та неокейнсіанський напрямки теорії грошей. 

Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена до теорії грошей. Сучасний 

синтез теорії грошей. Монетаристи-неокласики, монетаристи-градуалісти та 

монетаристи-прагматики. 

Роль держави у регулюванні економіки з позицій кейнсіанства та 

монетаризму: спільні риси та відмінності. Внесок вітчизняних науковців у 

розвитку теорії грошей. 
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ТЕМА 8. НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА 

РОЛЬ КРЕДИТУ 

 

Загальні передумови формування кредитних відносин. Еволюція 

кредитних відносин. Методи перерозподілу коштів у процесі відтворення. 

Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної теорії кредиту. Основні 

положення капіталоутворючої теорії кредиту. 

Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на 

зворотній основі. Кредит як форма суспільних відносин. Основні функції 

кредиту. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. 

Ознаки кредиту в ринковій економіці. Позичковий капітал та кредит. 

Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового 

капіталу. Ринок позичкових капіталів.  

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх 

порушення. Кредитні відносини та інфляція. 

Специфіка становлення кредитних відносин в окремих країнах. Кредитні 

відносини в ЄС. Історичний розвиток кредитних відносин в Україні. Проблеми 

реалізації позитивних функцій кредиту в сучасних умовах розвитку України.  

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, 

переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту. Характеристика окремих 

видів кредиту: комерційного, споживчого, державного, міжнародного, 

банківського.  

Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи та 

методи банківського кредитування. Механізм банківського кредитування. 

Форми забезпечення та страхування банківських кредитів. Характеристика 

окремих методів банківського кредитування: кредитна лінія, револьверний 

кредит, контокорент, овердрафт. Консорціум не та паралельне кредитування.  

Роль кредиту у ринковій економіці: вплив кредиту на розширення 

виробництва, розвиток банківської системи, зовнішньоекономічної діяльності. 

Роль кредиту у грошовій сфері. Кредитна експансія та її роль у економічному 

зростанні. Монетарна рестрикція та її значення для стримування інфляційних 

процесів. Соціальна роль кредиту.  

 

ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ 

 

Суть, функції та основні види фінансових посередників грошового ринку. 

Об’єктивні передумови становлення й розвитку кредитно-фінансових 

інститутів. Основні напрями діяльності сучасних універсальних та 

спеціалізованих кредитно-фінансових установ. 

Комерційні банки: суть, види та принципи діяльності. 

Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації. Об’єкти 

страхування та особливості їх страхування. Основні операції страхових 

компаній. Страхові премії. 

Пенсійні фонди. Організаційно-правові форми пенсійних фондів. 

Особливості функціонування пенсійних фондів. Операції пенсійних фондів. 
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Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії закритого та відкритого 

типу. Основні операції інвестиційних компаній. 

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. 

Ломбарди. Добродійні фонди. 

Міжбанківські об’єднання, їх роль та значення у функціонуванні 

кредитних систем. Класифікація міжбанківських об’єднань. Характерні риси 

міжбанківських об’єднань. 

Особливості діяльності фінансових посередників в Україні. 

 

ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ 

 

Сутність і функції центрального банку. Походження та еволюція 

центральних банків. Реалізація грошово-кредитної політики. НБУ: його 

завдання, функції та історія розвитку. Грошово-кредитна політика НБУ. 

Федеральна резервна система. Банк Англії. Європейський центральний банк. 

Грошово-кредитна політика центрального банку – суть, стратегічні, 

проміжні й тактичні цілі. Основні типи грошово-кредитної політики. 

Інструменти грошово-кредитної політики. Тотальна і селективна політика. 

Таргетування. Грошово-кредитна політика в системі державного регулювання 

економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту. 

Система банківського регулювання та нагляду. Принципи Базельського 

Комітету з питань банківського регулювання. Державна реєстрація банків. 

Ліцензування банківської діяльності. Економічні нормативи, що регламентують 

діяльність банків. Вимоги до банків щодо формування резервів. Гарантування 

банківських депозитів. Вимоги НБУ щодо організації банківського 

кредитування та грошових розрахунків. 

 

ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 
 

Суть і роль комерційних банків в економіці. Класифікація  та функції 

комерційних банків. Ліцензія та письмовий дозвіл. Організаційна структура 

комерційного банку. Основні показники діяльності комерційних банків. 

Загальна характеристика банківських операцій. Пасивні банківські 

операції. Структура банківських ресурсів. Капітал і фонди банку. Депозити та 

їх основні види. Недепозитні джерела залучення коштів. Активні операції 

банків. Основні види активів. Кредитні операції. Інвестиційні операції та їх 

види. Інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку. 

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. 

Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги. 

Регулювання банківської діяльності в сучасних умовах. Особливості 

становлення і розвитку комерційних банків в Україні. 
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ЗРАЗОК ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

2017 рік  
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  
 

1. Знайдіть НЕ правильне твердження: 

Фінанси відображають грошові відносини, які виникають між: 

а) державою і громадянами при внесенні ними податків 

б) окремими ланками бюджетної системи 

в) державою і підприємствами при сплаті ними податків до бюджетної системи та 

фінансуванні витрат 

г) тільки держава є учасником фінансових відносин. 

2. Грошові відносини, які виникають у процесі кругообігу грошових фондів 

підприємств – це 

а) децентралізовані фінанси 

б) фінанси 

в) централізовані фінанси 

г) державні грошові потоки. 

3. Загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюють витрати праці виробників 

називається 

а) фінанси 

б) кредит 

в) гроші 

г) позика 

4. Сукупність форм і методів створення й використання фондів фінансових ресурсів 

з метою забезпечення різних державних структур, господарських суб' єктів і 

населення – це 

а) методологія 

б) фінансовий механізм 

в) державний механізм 

г) управління 

6. Як економічна категорія гроші являють собою: 

а) абсолютну мінову вартість; 

б) загальний еквівалент; 

в) товар особливого роду, що виконує роль загального еквівалента; 

г) відносини, що складаються між людьми з приводу обміну. 

7. Гроші є товаром особливого роду в силу того, що: 

а) є носіями певних суспільних відносин; 

б) в них долається властиве всім іншим товарам протиріччя між споживчою і 

міновою вартістю; 

в) володіють міновою вартістю; 

г) поєднують номінальну і реальну вартість. 

8. Вкажіть теорію походження грошей як результату угоди між людьми для 

полегшення відносин обміну: 
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а) еволюційна; 

б) прагматична; 

в) раціоналістична; 

г) Капіталотворча 

9. До положень раціоналістичної концепції походження грошей належить 

твердження про те, що гроші є: 

а) результатом еволюції форм вартості товару; 

б) результатом угоди між людьми для полегшення відносин обміну; 

в) наслідком першого великого суспільного поділу праці - відділення скотарства від 

землеробства; 

г) наслідком другого великого суспільного поділу праці - виділення ремесла в 

самостійний вид діяльності людей. 

10. Представники еволюційної концепції походження грошей пояснюють їх 

виникнення як результат: 

а) стихійного виділення серед безлічі товарів особливого товару, який висунувся на 

роль загального еквівалента вартості всіх інших товарів; 

б) домовленості між людьми; 

в) законодавчого акта держави; 

г) відділення скарбниці від власності монарха. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії університету ________________ П.В. Пашко 

 

Голова фахової атестаційної комісії _____________________М.О. Житар 
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КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Проведення фахового вступного випробування дає можливість виявити 

ступінь засвоєння програмних знань студентами та вмінням їх практичного 

застосування з дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит». 

Кожний екзаменаційний білет складається з 10 тестових завдань 

закритого типу з вибором однієї правильної відповіді. Оцінювання 

здійснюється за 100-бальною шкалою, діючою 4-бальною шкалою та ECTS. 

Кожне з тестових завдань оцінюється у 10 балів. 

Підсумкова оцінка за фахове випробування виставляється за 100- 

бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів. 

 

Шкала переведення кількості балів, отриманих за результатами 

фахового вступного випробування у оцінку 2-х бальною шкалою 

Кількість 

вірно 

виконаних 

тестових 

завдань 

Кількість балів, отриманих за 

результатами фахового 

вступного випробування 

Еквівалент 

оцінки за 2-х 

бальною 

шкалою 

 

9-10 90-100 

зараховано 7-8 70-80 

5-6 50-60 

Менше 5 Менше 50 не зараховано 
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