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ВСТУП 

Програма вступного випробування формулює вимоги до змісту та форм 

кваліфікаційних випробувань, метою яких є визначення рівня теоретичної  

підготовки вступника. Підставою для розробки вступних випробувань зі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є відповідна 

кваліфікаційна характеристика. У програму включені теми з дисциплін, які 

формують абітурієнта безпосередньо як бакалавра з фінансів, банківської справи 

та страхування. Це – «Фінанси» та «Гроші та кредит». 

Дана програма є складовою галузевих компонентів державних стандартів 

вищої освіти, в яких висуваються вимоги до забезпечення уніфікації, сумісності 

та взаємозамінності засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

осіб.  

 

1. ЕТАПИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Вступні випробування, що передбачають виконання певних атестаційних 

кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка 

об’єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів. 

Вступні випробування складаються з тестової перевірки знань з дисциплін, 

які формують абітурієнта безпосередньо як фахівця. Це – «Фінанси» та «Гроші та 

кредит». 

Технологія вступних випробувань (стандартизованого контролю) включає 

такі етапи: 

• створення системи тестових завдань  

• проведення екзамену (процедура тестування); 

• перевірка тестових завдань; 

• оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки абітурієнтів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

Вищий навчальний заклад забезпечує дотримання правил проведення 

вступних випробувань: 

• уніфікація умов проведення вимірювань методик обробки результатів 

тестування та форм їхнього подання; 

• інформаційна та психологічна підготовка абітурієнта до вступних 

випробувань; 

• дотримання вимог секретності при розмноженні тестових завдань та їх 

зберіганні та використанні. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Здійснення письмового тестування протягом 1 академічної години. На 

вступних випробуваннях кожний абітурієнт отримує бланк для оцінювання 

відповіді. Екзаменатор проводить інструктування щодо порядку заповнення 

бланка оцінювання.  

Комісія відкриває конверт з тестами. Отримавши бланки тесту, кожний 

абітурієнт у бланку відповідей фіксує номер свого варіанта. Номер правильної 



відповіді на кожне з тестових завдань проставляється до відповідної клітинки 

поруч із номером запитання. 

Бланк оцінювання по закінченні терміну написання подається фаховій 

атестаційній комісії. Комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає 

збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і 

зазначає правильність відповідей та проставляє оцінку за тестування. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 200-бальною системою з 

подальшим переведенням у традиційну для фіксації оцінки в нормативних 

документах вищих навчальних закладів.  

Підсумкова оцінка вступних випробувань складається з оцінки за кожний з 

тестів (100% за тестове випробування); 1 тест – 4 бали, 50 – 200 балів. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів іспиту розглядаються 

і вирішуються апеляційною комісією. 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади фінансової науки. 

1. Предмет науки про фінанси. Субєкти, об’єкти і зміст фінансових 

відносин на макро- і мікро рівні. 

2. Фінансові категорії. Поняття і терміни у фінансовій науці. 

3. Сутність, специфічні ознаки  і функції фінансів. 

4. Фінанси як економічна категорія розподілу. Взаємозв’язок фінансів з 

іншими економічними категоріями, які беруть участь у вартісному  розподілі 

(кредитом, заробітною платою, ціною) . 

5. Сфери фінансових відносин та інституційна структура фінансової 

системи. 

6. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність. 

 

Тема 2. Генезис та еволюція фінансів 

1. Доходи і видатки феодальної держави. Розвиток податків у феодальному 

місті. 

2. Фінанси в період індустріального розвитку. 

3. Розвиток фінансів у постіндустріальний період. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки. 

1. Теорії державних фінансів англійської класичної політекономії. 

2. Розвиток вчення про державні фінанси  в працях А.Вагнера. 

3. Концепція державних фінансів  Дж.Кейнса. 

4. Фінансові  концепції  неокейнсіанства. 

5. Вплив демократизації суспільства на фінансову думку (теорія суспільних 

товарів і послуг). 

6. Теорії корпоративних фінансів. 

 

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 

1. Фінансова політика як складова економічної політики. Завдання 

фінансової політики. 



2. Сучасна фінансова політика України ( характеристика за її окремими 

напрямами),її стратегічні і тактичні завдання. 

3.  Фінансовий механізм та його складові елементи. 

4. Фінансове планування, сутність, завдання, принципи, методи  

5.  Види фінансових планів,їх характеристика 

6. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. 

Об’єкти і суб’єкти. 

7. Сутність аудиторського контролю. Забезпечення об’єктивності та 

неупередженості аудиторського  висновку. 

 

Тема 5. Податки. Податкова система 

1. Об’єктивна необхідність, економічна сутність податків як фінансової 

категорії. 

2. Класифікація податків за різними ознаками, їх характеристика. 

3. Прямі  і непрямі податки їх сутність,  види, переваги і недоліки. 

4. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. 

5. Податкова система України: принципи побудови, характеристика складу і 

структури. 

 

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система. 

1. Економічний зміст бюджету, його ознаки і функції як фінансової 

категорії 

2. Економічна сутність  бюджетних доходів і видатків форми  їх вияву і 

матеріальне втілення. 

3. Структура бюджетних видатків. 

4. Класифікація доходів і видатків бюджету.  

5. Бюджетний устрій і бюджетна система: поняття, основи і принципи 

побудови. 

7. Бюджетний процес і характеристика його етапів.  

 

Тема 7. Бюджетний дефіцит. 

1. Сутність бюджетного дефіциту і його види. 

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту, характеристика джерел 

фінансування бюджетного дефіциту. 

3. Управління бюджетним дефіцитом. 

 

Тема 8. Державний кредит. 

1. Економічна сутність, функції і призначення державного кредиту. 

2. Форми внутрішніх державних запозичень. Класифікація державних 

позик. 

3. Фінансові інструменти зовнішніх державних запозичень. 

4. Сутність  і види державного боргу (поточний і капітальний, внутрішній і 

зовнішній). Причини його виникнення і зростання. 

5. Методи управління державним боргом, джерела обслуговування і 

погашення державного боргу. 



 

Тема 9. Місцеві фінанси.  Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. 

1. Поняття місцевих фінансів,  характеристика їх складу та роль у 

соціально-економічному розвитку територій. 

2. Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування: доходи, видатки. 

3. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси. Поняття та інструменти 

фінансового вирівнювання. 

4. Доходи місцевих бюджетів та джерела їх формування. Власні і 

закріплені доходи. 

5. Склад і структура видатків місцевих бюджетів (поточні видатки і 

видатки розвитку). 

 

Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання. 

1. Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості 

фінансових відносин на мікрорівні. 

2. Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Порядок розподілу грошових 

надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг. 

3. Фінансовий результат, чинники що впливають на його формування. 

4. Фінансові ресурси підприємств, характеристика їх складу. 

 

Тема 11. Фінанси домогосподарств 

1. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та сфера 

функціонування фінансів. 

2. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси та сукупні 

витрати домогосподарства. 

3.Функції, що виконують домогосподарства. Їх роль у економіці країни. 

 

Тема 11. Страхування і страховий ринок 

1. Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Зв’язок  страхового 

ринку з фінансовим ринком 

2. Сутність і суспільне призначення соціального страхування,його 

необхідність. 

3. Система фондів соціального страхування, принципи їх організації, 

управління ними.  

4. Пенсійне страхування і його організація. Джерела формування доходів і 

напрями видатків Пенсійного фонду України.  

5. Реформування пенсійного забезпечення в Україні   

6. Об'єктивна необхідність і сутність страхового захисту. Страхові фонди як 

джерело забезпечення страхового захисту. 

Тема 12. Фінансовий ринок 

1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи. 

2.Сегментація фінансового ринку, підходи до її визначення. 

3.Характеристика інструментів фінансового ринку, їх класифікація. 

 



Тема 13. Фінансовий менеджмент 

1. Сутність фінансового менеджменту, об’єкт  та суб’єкти. 

2. Функції фінансового менеджменту.  

3. Складові державного фінансового менеджменту: податковий 

менеджмент, бюджетний менеджмент і борговий менеджмент. 

4. Субєкти державного фінансового менеджменту їх функції. 

 

Тема 14. Міжнародні фінанси 

1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів. 

2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і 

капіталу. 

3. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів.  

4. Фінанси міжнародних організацій. Організація Об’єднаних Націй (ООН), 

сфери її діяльності, структура, значення у міжнародному поділі праці, та 

всесвітніх економічних відносинах. 

5. Міжнародні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

6.  Бюджет Єропейського Союзу, його доходи і видатки. 

 

Тема 15. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою 

1. Загальні закономірності і національні особливості  державних фінансів у 

країнах з розвиненою ринковою економікою. 

2. Склад, структура бюджетних доходів країн з розвиненою ринковою 

економікою. 

3. Особливості організації бюджетного процесу в США, Японії, країнах ЄС. 

4. Сутність, причини і зміст інтеграційних процесів  в Західній Європі 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 

1. Базилевич В.Д. Страхова справа./ В.Д.Базилевич, К.С Базилевич– К.: 

Знання, 1997 – 147 ст. 

2. Банківська енциклопедія / [Савлук М.І., Поддерьогін А.М., Пересада 

А.А., та ін.] – К.: фірма “Ельтон”, 1993. –  327с. 

3. Василик О.Д. Державні фінанси України: навч. посібник / О.Д.Василик – 

К.: Вища шк., 1997. 

4. Демківський А.В. Гроші і кредит: навч. посіб. / А.В. Демківський - К.: 

Дакор, 2005. – 528 с. 

5. Деркач Н.І. Бюджет і бюджетний процес в Україні. / Н.І.Деркач, 

Л.П.Гордєєва – Дніпропетровськ, 1995. 

6. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах та таблицях. / Т.В. Семко., М.В. 

Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с. 

7. Трошин А.Н. Фінанси і кредит./ А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазуріна, В.І. 

Фомкіна. – Москва: ІНФРА, 2009. – 408 с. 

http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48771&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=49005&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48798&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48834&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48994&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48994&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48798&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48834&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=49005&displayformat=dictionary
http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=9109&eid=48834&displayformat=dictionary


8. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / [Оспіщев В.І., Близнюк О.П., 

Лачкова Л.І. та ін..] – К.: Знання, 2008. – 567 с. 

9. Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. / В.В. Венгер - К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 432 с. 

10. Власова Н.О., Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. 

Круглова, Л.І.Безгінова – К.: Центр учбової освіти, 2007 – 271 с. 

11. Гроші та кредит: Підручник / [Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф. 

та ін.] – К.: КНЕУ, 2001. 

12. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник / 

А.О .Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. – К.: Наук. думка, 1997. 

13. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Т.С. 

Смовженко. – Львів:  Видавництво Державного університету “Львівська 

політехніка”, 1996 – 384 ст. 

14. Івасів Б.С. Гроші і кредит: підручник. – 3-тє вид., змін. і доп. / Б.С. Івасів. 

– Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 528 с. 

15. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. / М.Я. Коробов. - К.: 

Либідь, 1995. - 160с. 

16. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с. 

17. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51. 

18. Податковий Кодекс України  від 02.12.2010 р. № 2756 – IV. / Голос 

України від 04. 12 2010р. №229-230. 

19. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008р № 514-VI із 

змінами і доповненнями. 

20. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальнестрахування” від 8 липня 2010 р. N 2464-VI. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ГРОШІ І КРЕДИТ» 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей. 

1. Гроші - продукт розвитку товарного виробництва. Розвиток форм 

вартості від простої до грошової. Об'єктивний характер необхідності грошей у 

товарному господарстві. Суперечності товару і розв'язання їх за допомогою 

грошей у процесі обміну. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. 

Історичний процес відбору грошового товару. Вартість грошей. Особливість 

грошей як загального товару. 

2. Поняття функцій грошей. Гроші як засіб обігу. Сутність, характер та 

сфера використання їх у цій функції. Переваги використання грошей як засобу 

обігу у порівнянні з бартером і раціонуванням. 

3. Гроші як засіб платежу. Сутність та механізм виконання цієї функції. 

Сфера використання грошей як засобу платежу в сучасних умовах. 
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4. Гроші як засіб нагромадження. Сучасна ліквідність грошей. Сфери 

функціонування грошей як засобу нагромадження. Форми, види грошових 

нагромаджень та їх мотивація. 

5. Світові гроші, сутність та сфера їх використання. Передумови 

впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. 

 

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує. 

1. Сутність та економічна основа грошового обороту. Модель грошового 

обороту. Грошові потоки та їх балансування.  

2. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою 

платіжних засобів. Безготівковий та готівковий грошовий оборот.  

3. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та їх визначення. Грошова база 

та її складові.  

4. Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори, 

що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу і використання 

його вимог в економічній політиці держави. 

 

Тема 3. Грошовий ринок. 

1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.  

2. Інструменти грошового ринку та їх види.  

3. Взаємозв’язок між об’єктами та інструментами грошового ринку.  

4. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. 

5. Попит і пропозиція грошей. Інструменти ринку грошей. Основи 

функціонування ринку капіталу.  

 

Тема 4. Грошові системи. 

1. Сутність грошової системи. Призначення грошової системи. 

2. Структура грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. 

Монометалізм.  

3. Система паперово-кредитного обігу. Золотозлитковий та золотодевізний 

стандарти. Неринкові грошові системи. Ринкові грошові системи. Закриті і 

відкриті грошові системи. 

4. Створення і розвиток грошової системи України.  

5. Методи прямого державного регулювання грошового ринку. Заходи 

фіскальної і грошово-кредитної політики.  

6. Платіжні системи. Особливості платіжної системи в Україні. Методи 

опосередкованого регулювання грошового ринку. Грошово-кредитна політика та 

інструменти її реалізації. 

 

Тема 5. Інфляція і грошові реформи. 

1. Сутність інфляції.  

2. Причини інфляції.  

3. Види інфляції.  

4. Закономірності інфляції.  

5. Вимірювання інфляції.  



6. Соціально-економічні наслідки інфляції.  

7. Державне регулювання інфляції. Особливості інфляції в Україні.  

8. Антиінфляційна політика в Україні. 

9. Грошові реформи. Види грошових реформ. Особливості проведення 

грошової реформи в Україні. 

 

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи. 

1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютні 

відносини.  

2. Валютний ринок та його сутність. Класифікація валютних ринків. 

Операції на валютному ринку.  

3. Валютний курс. Види валютних курсів.  

4. Валютні системи. Структура валютної системи. Світова та міжнародні 

валютні системи. 

5. Валютне регулювання і валютний контроль. Інструменти валютного 

регулювання. 

6. Особливості формування валютної системи України. Валютне 

регулювання в Україні. 

 

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей. 

1. Загальна модель пропозиції грошей.  

2. Структура грошової бази. Обов’язкові резерви. Вільні резерви. 

Формування центральним банком грошової бази. Активи НБУ. Пасиви НБУ. 

3. Грошово-кредитний мультиплікатор та вплив центрального і комерційних 

банків на його рівень.  

4. Простий мультиплікатор депозитів. Вплив поведінки банків на 

мультиплікатор депозитів. Вплив небанківських інституцій на грошовий 

мультиплікатор. 

5. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей. 

 

Тема 8. Теорії грошей. 

1. Загальні основи теорії грошей. Товарна теорія грошей. Класична 

кількісна теорія грошей.  

2. Вклад І.Фішера в розвиток кількісної теорії грошей. Внесок Дж.М.Кейнса 

у розвиток теорії грошей. 

3. Сучасний монетаризм та внесок М.Фрідмена у його формування. 

Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез.  

 

Тема 9. Сутність та функції кредиту. Форми та види кредиту. 

1. Сутність та структура кредиту.  

2. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. 

Функції кредиту.  

3. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. 



4. Класифікація кредиту. Форми та види кредиту. Характеристика основних 

видів кредиту. Міжгосподарський (комерційний) кредит. Банківський кредит. 

Державний кредит. Споживчий кредит.  

5. Економічні межі кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток 

кредитних відносин в Україні.  

 

Тема 10. Теоретичні основи процента. 

1. Сутність процента. Норма позичкового процента.  

2. Номінальні та реальні процентні ставки.  

3. Поведінка ринкових процентних ставок. Способи нарахування процентів.  

4. Функції та роль процента.  

 

Тема 11. Фінансові посередники грошового ринку. 

1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Економічні 

вигоди фінансового посередництва.  

2. Банки як провідні інституції фінансового посередництва. Функції банків.  

3. Призначення та класифікація банків. Банківництво як вид бізнесу.  

4. Операції банків. Активні операції. Кредитні операції. Інвестиційні 

операції. Пасивні операції. Розрахунково-касові операції банків. 

5. Банківська система: сутність, цілі та функції. Особливості побудови 

банківської системи в Україні. Ризик-менеджмент банківської діяльності. 

6. Небанківські фінансово-кредитні інституції. Роль небанківських 

фінансово-кредитних інститутів у розвитку національної економіки. Небанківські 

кредитні установи. Кредитні спілки. Ломбарди. Лізінгові та факторингові 

компанії. Договірні ощадні інститути. Інвестиційні небанківські посередники. 

 

Тема 12. Центральні банки в системі банківського регулювання. 

1. Призначення, роль та основи організації центрального банку. 

Походження та розвиток центральних банків.  

2. Федеральна резервна система.  

3. Європейська система  центральних банків.  

4. Незалежний статус центральних банків. Функції центрального банку.  

5. Грошово-кредитна політика центрального банку. Інструменти грошово-

кредитної політики. Види грошово-кредитної політики.  

6. Місце центрального банку в системі банківського регулювання та 

нагляду. Організація та принципи діяльності НБУ.  

 

Тема 13. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми 

їх співробітництва з Україною. 

1. Інтеграційні процеси та створення міжнародних валютно-кредитних 

установ.  

2. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Світовий банк. 

3. Регіональні міжнародно-кредитні фінансові інституції. Європейський 

банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.  

 



 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 

 

1. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навчальний посібник / М.М. 

Александрова, С.О. Маслова. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с. 

2. Банківська справа: Навчальний посібник /За ред.. проф. Р.І. Тиркало. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с. 

3. Булєєв І.П. Гроші та кредит /Булєєв І.П.: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 120с. 

4. Васюренко О.В. Банківські операції: навчальний посібник/ О.В.Васюренко. 

– К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 324с.  

5. Гроші та кредит: Курс лекцій з навчальної дисципліни / За ред. С. І. 

Кручка – К.: ДІЯ, 2000р. – 132с. 

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва – К.: КНЕУ, 1999р. – 

404с. 

7. Гроші та кредит: Підручник / За редакцією Б. С. Івасіва – Тернопіль: 

Видавництво “Карт - бланш”, 2000р. – 510с. 

8. Гроші та кредит: Підручник /За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001р. – 

602с. 

9. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / 

За ред. Б. Л. Луціва. 2-ге видання, перероблене – Тернопіль: Карт – бланш, 2000р. 

– 225с. 

10. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної 

стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України : моногр. / за 

ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с. 

11. Демківський А. Гроші та кредит /Демківський А.Г.: Навчальний 

посібник – К.: Дакор, 2007. – 528с. 

12. Ільіна С.В. Гроші та кредит: навч. посібник /С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. 

Кисла. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 368с.  

13. Лагутін  В.Д. Гроші та грошовий обіг /Лагутін В.Г.: Навч. посібник. – 4-

те вид. перер. та доповнене. – К.: Знання, 2002. – 119с. 

14. Мирун М.І. Гроші та кредит /Мирун М.І., Савлук М.І., Пуховкіна: Навч. 

метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ,2008. – 176с. 

15. Михайловська І.М. Гроші та кредит: навчальний посібник / 

І.М.Михайловська,Ю К.Л Ларіонова. – Львів: Новий світ – 2007. – 432с.  

16. Про банки і банківську діяльність: Закон України від7 грудня 2000р. 

17. Про Національний банк України: Закон України від20 травня 1999р 

18. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 

квітня 2001 року. 

19. Савлук М.І. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. 

Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 

2011. – 589 с. 

20. Щетинін А.І.Гроші та кредит: Підручник: Вид.2-ге, переробл. та доп. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. 



 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ 

 

Приймальна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг 

(правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає 

правильність відповідей та проставляє оцінку за тестування. Оцінювання знань 

абітурієнтів здійснюється за 200-бальною системою. Тестове завдання 

складається з двадцяти тестів. 1 тест - 10 балів, 20 – 200 балів.   

 

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання вступного 

випробування при  тестуванні 

Критерії 

оцінювання 

(правильних 

відповідей) 

Бали 
За національною 

шкалою 

18-20 180-200 відмінно 

15-17 150-170 добре 

11-14 110-140 задовільно 

0-10  0-100 незадовільно 

 

Фахова атестаційна комісія фіксує результат тестування кожного абітурієнта 

в екзаменаційній відомості. 

Рішення щодо зарахування абітурієнтів комісія приймає за умови отримання 

абітурієнтом позитивної оцінки за тестові завдання на конкурсній основі.  
 


