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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з основ фінансово-економічної 

діяльності є перевірка знань та вмінь вступників.  

Вступник повинен знати: 

- основні категорії фінансової науки, теоретичні основи і 

закономірності функціонування фінансової системи; 

- мати системні уявлення про структури і тенденції розвитку 

вітчизняного та  світового фінансового ринку; 

- суть інституціональних перетворень в економіці, про основні 

економічні інститути і принципи їх функціонування; 

- механізм і принципи прийняття і реалізації економічних та 

управлінських рішень на мікро- і макрорівнях. 

Вступник повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в основних економічних поняттях і категоріях; 

- проявити володіння основними методологічними принципами 

пізнання і застосовувати їх для аналізу складних економічних процесів 

сучасності; 

- самостійно і логічно викладати матеріал та вміти робити відповідні 

висновки та узагальнення; 

- давати правильні оцінки різним економічним явищам і процесам; 

- використовувати комп’ютерну техніку для розв’язання фінансових 

задач у режимі користувача; 

- використовувати методи фінансового аналізу різних мікро- і 

макропроцесів; 

- набувати нових знань, застосовуючи сучасні інформаційні освітні 

технології. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 

0 – 99 Вступник має слабкі уявлення про об’єкт 
вивчення (питання), не може відтворити або 
відтворює лише незначну частину основних 
понять. 

С
кл

ав
 

Початковий 100 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 
фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу, може навести окремі 
елементарні основні визначення. 

101 – 109 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 
фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу, може навести окремі 
елементарні основні визначення, чітко 
формулює власну думку. 

110 – 119 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 
відтворює менше половини навчального 
матеріалу, може навести окремі елементарні 
основні визначення, виявляє здатність 
елементарно викласти думку, при допомозі 
комісії може виконати певні елементарні 
завдання. 

Середній 
 

 

120 – 129 Вступник може відтворити лише частину з 
теоретичного матеріалу з основ фінансово-
економічної діяльності, знає лише основні 
визначення та питання, не повністю 
відповідає на питання екзаменаційного 
білету, при вирішенні завдань допускає 
неточності принципового характеру, не 
додержується послідовності викладання 
матеріалу екзаменаційного білету. 

130 – 139 Вступник може відтворити лише частину 
теоретичного матеріалу з основ фінансово-
економічної діяльності, знає лише основні 
визначення та питання, не повністю 
відповідає на питання екзаменаційного 
білету, при вирішенні завдань допускає 
неточності принципового характеру, не 
додержується послідовності викладання 
матеріалу екзаменаційного білету. У 
відповіді вступника може бути порушена 
послідовність викладання теоретичного 
матеріалу, можуть мати місце перекручення 
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у формуванні складних теоретичних 
положень. 

140 – 149 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 

Достатній 150 – 159 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник може самостійно 
аналізувати, узагальнювати та робити 
висновки, вміє наводити власні приклади на 
підтвердження викладених думок. Але 
відповідь вступника має окремі несуттєві 
неточності. 

160 – 169 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник може встановлювати 
найсуттєвіші зв’язки між явищами, 
факторами, самостійно аналізувати, 
узагальнювати та робити висновки. 

170 – 179 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник вміє застосовувати 
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отримані знання в різних  ситуаціях, вміє 
узагальнювати та систематизувати 
інформацію, використовує загальновідомі 
докази у власних аргументаціях. 

Високий 180 – 189 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник володіє глибокими і 
досконалими знаннями, застосовує отримані 
теоретичні знання в нестандартних 
ситуаціях, вміє узагальнювати і 
систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній 
аргументації, вміє наводити власні приклади 
на підтвердження викладених думок, 
критично оцінює окремі факти і явища в 
діяльності підприємств, установ, організацій. 

190 – 199 Вступник розуміє і знає теоретичні та 
методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник володіє глибокими і 
досконалими знаннями, застосовує отримані 
теоретичні знання в нестандартних 
ситуаціях, вміє узагальнювати і 
систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній 
аргументації, вміє наводити власні приклади 
на підтвердження викладених думок, 
критично оцінює окремі факти і явища в 
діяльності підприємств, установ, організацій, 
виявляє особисту позицію щодо них. Може 
самостійно ставити та розв’язувати 
проблеми, вміє застосовувати теоретичні 
знання при розв’язанні практичних завдань. 

200 Вступник розуміє і знає теоретичні та 



 6 

методологічні основи фінансово-економічної 
діяльності, володіє основними положеннями, 
принципами, поняттями та розуміє сутність 
фахових економічних дефініцій. Достатньо 
висвітлює теоретичні знання та навички їх 
практичного застосування з відповідних 
питань фінансово-економічної діяльності. 
При цьому вступник володіє глибокими і 
досконалими знаннями, застосовує отримані 
теоретичні знання в нестандартних 
ситуаціях, вміє узагальнювати і 
систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній 
аргументації, вміє наводити власні приклади 
на підтвердження викладених думок, 
критично оцінює окремі факти і явища в 
діяльності підприємств, установ, організацій, 
виявляє особисту позицію щодо них. Може 
самостійно ставити та розв’язувати 
проблеми, вміє застосовувати теоретичні 
знання при розв’язанні практичних завдань. 
Переконливо аргументує особисту позицію, 
узгоджуючи її з отриманими знаннями та 
загальними цінностями, розвиває свої 
обдарування та нахили. 

 
 

 
СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 
балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 
арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 
екзаменаційного білету. 
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ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Бюджетний процес та його стадії. 
2. Бюджетний устрій і бюджетна система: поняття, основи та принципи 

побудови. 
3. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація. 
4. Доходи домогосподарств: їх склад та структура. 
5. Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Порядок розподілу 

грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг. 
6. Економічна сутність і необхідність страхування. Специфічні ознаки і 

функції страхування. 
7. Економічна сутність і призначення бюджету. 
8. Економічна сутність, класифікація, склад і структура бюджетних 

видатків. 
9. Економічна сутність, функції і призначення державного кредиту.  
10. Зв’язок фінансового механізму з фінансовою політикою. 
11. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, форми і 

методи. 
12. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави. 
13. Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб’єкти 

фінансового ринку. 
14. Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні складові 

фінансового ринку. 
15. Суспільна роль місцевих бюджетів, їх склад. 
16. Макроекономічні наслідки бюджетного дефіциту. 
17. Мета, завдання та функції домогосподарства. 
18. Методи управління державним боргом. 
19. Механізм застосування державних запозичень. 
20. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному та 

соціальному розвитку регіонів. 
21. Наслідки зростання державного боргу. 
22. Об’єктивна необхідність, економічна сутність, ознаки і функції 

податків. 
23. Основні концепції збалансованості бюджету. 
24. Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Зв’язок 

страхового ринку з фінансовим ринком. 
25. Правове регулювання фінансових відносин. Взаємозв’язок 

фінансового права і фінансової політики. 
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26. Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та 
використання в умовах сучасної системи оподаткування. 

27. Принципи організації фінансів підприємств. 
28. Складові державного фінансового менеджменту: податковий 

менеджмент, бюджетний менеджмент і борговий менеджмент. 
29. Страховий ринок та його інфраструктура. 
30. Структура бюджетних видатків, їх динаміка і тенденції розвитку. 
31. Структура доходів бюджету, їх динаміка і тенденції розвитку. 

Фактори, що впливають на структуру бюджетних доходів. 
32. Структурні елементи (інструменти) державного фінансового 

менеджменту: фінансовий контроль, фінансове планування і прогнозування. 
33. Суб’єкти фінансового ринку. Місце і роль держави на фінансовому 

ринку. 
34. Суб’єкти, об’єкти і зміст фінансових відносин на мікро- і 

макрорівні. 
35. Сутність бюджетного дефіциту і його види. Причини виникнення 

бюджетного дефіциту. 
36. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. 
37. Сутність і види державного боргу (поточний і капітальний, 

внутрішній і зовнішній). 
38. Сутність страхування, його принципи. 
39. Фінанси суб’єктів господарювання: сутність та функції. 
40. Фінанси як економічна категорія: сутність, ознаки і функції. 
41. Фінансова політика як складова економічної політики держави. 

Завдання фінансової політики. 
42. Фінансова система України, її основні підсистеми та ланки. 
43. Фінансовий механізм, його складові елементи. 
44. Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне 

призначення, роль у розподільчих процесах. Функції фінансового ринку. 
45. Фінансові результати діяльності підприємств. 
46. Фінансові ресурси підприємств, їх сутність і значення. 
47. Форми внутрішніх державних запозичень. Класифікація державних 

позик. 
48. Характеристика витрат домогосподарств, фінансовий контроль, 

його форми та методи. 
49. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту, 

наслідки застосування кожного з них. Шляхи скорочення розміру дефіциту. 
50. Характеристика основних податків податкової системи України. 
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51. Характеристика фінансових важелів (фінансових показників, 
фінансових норм і нормативів, фінансових стимулів і санкцій, фінансових 
лімітів і резервів) як складових фінансового механізму. 

52. Характерні ознаки фінансів та фінансових відносин. 
53. Суб’єкти і види підприємницької діяльності. 
54. Сутність і функції процесу управління. 
55. Кадрова політика й система управління персоналом. 
56. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління 

трудовим колективом. 
57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання 

трудового потенціалу фірми. 
58. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. 
59. Ефективність відтворення та використання основних фондів. 
60. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 
61. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. 
62. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 
63. Організаційно-економічне управління технічним розвитком 

підприємства. 
64. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва 

(діяльності). 
65. Структура та принципи організації виробничого процесу. 
66. Поняття, види та значення інфраструктури. 
67. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства. 
68. Відтворення та розвиток інфраструктури. 
69. Основні етапи процесу бізнес-планування. 
70. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції 

(надання послуг). 
71. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).  
72. Поняття конкурентоспроможності підприємства. 
73. Сутність продуктивності праці персоналу.   
74. Мотивація трудової діяльності.  
75. Форми та системи оплати праці. 
76. Управління витратами на підприємстві.  
77. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг).  
78. Сутнісна характеристика ціни на продукцію (послуги). 
79. Державне регулювання цін. 
80. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації).  
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