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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2018 році для конкурсного 

відбору осіб при прийомі на навчання (на перший (зі скороченим терміном 

навчання) рік навчання або другий (третій) курс (з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця)) для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови 

вступу на спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

проводиться фахове вступне випробування. 

Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються не 

пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Голова фахової 

атестаційної комісії або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних 

випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали і програми 

вступних випробувань, що проводить університет. Тексти всіх матеріалів 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за чотири місяці до 

початку вступних випробувань. Затверджені тестові завдання та інші 

екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатись 

як документи суворої звітності. 

За структурою вступні випробування для вступників складаються з 

наступних елементів, які входять до кожного з білетів:  тестові завдання: до 

кожного з варіантів завдань входить 7 тестових завдань закритого типу (з 

наведених варіантів відповідей належить обрати один правильний); теоретичні 

питання: до кожного з варіантів завдань входить 3 теоретичних питання відритого 

типу. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 30 балів, а 

максимальна кількість балів – 100. 

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 2 

академічні години (120 хв.). 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 30 балів), до участі 
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у конкурсі на зарахування не допускаються. 

При проведенні фахового вступного випробування фахова атестаційна 

комісія перевіряє професійну підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості вирішення 

вступниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та умінь, які 

забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою молодших спеціалістів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа і страхування» . 
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2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фахове вступне випробування на здобуття ступеня бакалавра – це 

реалізація принципу ступеневої освіти вступниками з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста. 

Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і 

страхування» та оцінці підготовленості вступників за професійно-орієнтованими 

дисциплінами і оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою молодшого спеціаліста спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа і страхування». 

Завданням складання фахового вступного випробування є перевірка 

засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

підготовки молодшого спеціаліста, з метою перевірки здатності студентів до 

успішного проходження підготовки для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
З дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 

Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Грошовий 

ринок. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи. Кількісна теорія грошей і 

сучасний монетаризм. Сутність та функції фінансів. Фінансова система та 

фінансовий механізм. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових 

організацій. Фінанси населення. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи. 

Валютні системи та міжнародні розрахунки. Фондовий ринок та фінансові  

інструменти. Державний кредит. Центральний банк та його роль в 

економіці. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. Спеціалізовані 

кредитно-фінансові установи. 

З дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» 

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Планування  

діяльності підприємства. Економічні характеристики продукції 

підприємства. Виробнича програма підприємства. Виробнича потужність 

підприємства. Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси підприємства. 

Майнові ресурси (активи) підприємства. Фінансові ресурси (капітал) 

підприємства. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Доходи та 

цінова політика підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. Фінансово-майновий стан 

підприємства та методи його оцінки. Сучасні теорії та моделі розвитку 

підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. 

Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність.  

З дисципліни «Облік і аудит» 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. 

Організація бухгалтерського обліку діяльність суб’єктів господарювання. 

Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів 

господарювання. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності. 

Організація аудиту фінансової звітності. Інформаційні ресурси обліку в 

управлінні торговельним підприємством 
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 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Правильна відповідь на питання оцінюється в 10 балів. Питання може бути 

оціненим балом від 1 до 9, якщо воно потребує проміжних розрахунків і абітурієнт 

продемонстрував знання методики розв’язання поставленої задачі, але допустив 

помилку на якійсь із стадій вирішення задачі. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 30 балів, а 

максимальна – 100. Шкала оцінювання за 100 бальною системою та її відповідність 

5-ти бальній системі наведена у таблиці 1. 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 30 балів), до участі 

у конкурсі на зарахування не допускаються. 

 

Таблиця 1 – Узгодження оцінок 
Конкурсний 

бал 
Традиційна  

оцінка 
Визначення 

90–100 ВІДМІННО – вступник володіє 
глибокими і дієвими знаннями 
навчального матеріалу, 
аргументовано використовує їх у 
нестандартних ситуаціях; вільно 
володіє науковими термінами, уміє 
знаходити джерела інформації, 
аналізувати їх та застосовувати у 
практичній діяльності або у науково-
дослідній роботі 

Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

80–89 Дуже добре – вище середнього рівня 
з кількома помилками 

60–79 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо 
повними знаннями, вільно застосовує 
вивчений матеріал у стандартних 
умовах; розуміє основоположні 
теорії і факти, логічно висвітлює 
причинно-наслідкові зв'язки між 
ними; вміє аналізувати, робити 
висновки до технічних та 
економічних розрахунків, правильно 
використовувати технологію, 
складати прості таблиці, схеми. 
Відповідь його повна, логічна, але з 
деякими неточностями 

Добре – в цілому правильна робота 
з певною кількістю помилок 

 

 

 



8 
 

 

Продовження табл. 1 
Конкурсний 

бал 
Традиційна  

оцінка 
Визначення 

50–59 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє 
суть дисципліни, виявляє розуміння 
основних положень навчального 
матеріалу; може поверхово 
аналізувати події, ситуації, робити 
певні висновки, самостійно 
відтворити більшу частину 
матеріалу. Відповідь може бути 
правильна, але недостатньо 
осмислена 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

30–49 Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальним критеріям 

< 30 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало 
усвідомлює мету навчально-
пізнавальної діяльності; слабо 
орієнтується в поняттях, 
визначеннях; самостійне 
опрацювання навчального матеріалу 
викликає значні труднощі; робить 
спробу розповісти суть заданого, але 
відповідає лише за допомогою 
викладача нарівні «так» чи «ні»; 
однак може самостійно знайти в 
підручнику відповідь 

Незадовільно – з можливістю 
складання фахового вступного 
випробування у наступному році 
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