
 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до закону України «Про освіту», Державних стандартів освіти, Наказів Міністерства 

освіти і науки України вища школа повинна вирішувати завдання щодо ступеневої підготовки фахівців 

на всіх рівнях їх навчання. Однією з вирішальних стадій формування фахівців, оцінки їх теоретичної та 

практичної підготовки є вступний екзамен до вищого навчального закладу після отримання диплому 

кваліфікованого працівника. 

Програма вступного випробування зі спеціальності є основним науково-методичним 

документом, що забезпечує комплексну оцінку рівня теоретичної та практичної підготовки 

кваліфікованих робітників до подальшого навчання та діяльності у відповідності з вимогами освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. 

Мета програми – визначити обсяг та рівень теоретичних знань, отриманих практичних навичок 

та вмінь з професійно-орієнтованої дисципліни «Фінанси». 

Вступне випробування проводиться згідно екзаменаційних білетів, питання яких чітко 

відповідають навчальним програмам відповідних курсів. Екзамен приймає екзаменаційна комісія, що 

призначається наказом директора Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Екзаменаційна комісія перевіряє рівень наукової, теоретичної і практичної підготовки 

абітурієнтів, вирішує питання про можливість його вступу до Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ХТЕК КНТЕУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма з підготовки до тестування абітурієнтів 

з дисципліни «Фінанси» 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів 

 

1. Предмет фінансової науки.  

2. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль в суспільстві. Сутність та 

структура фінансової науки.  

3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки.  

4. Розвиток фінансової науки у сучасний період.  

5. Сутність фінансів. Необхідність та характерні особливості фінансів.  

6. Фінансові категорії.  

7. Функції фінансів.  

8. Централізовані фінанси. Децентралізовані фінанси.   

 

Тема 2. Фінансова політика держави 

 

1. Поняття «фінансової політики». Мета і сутність фінансової політики.  

2. Фінансова стратегія.  

3. Фінансова тактика.  

4. Завдання фінансової політики держави. Основні складові фінансової політики держави. 

5. Фінансовий механізм.  Склад фінансового механізму.  

6. Фінансове планування. Об’єкти та суб’єкти фінансового планування. Принципи фінансового 

планування. Етапи і методи фінансового планування.  

7. Фінансовий контроль. Класифікація фінансового контролю.  

8. Поняття та система фінансового права. 

 

Тема 3. Фінансова система 

 

1. Зміст поняття «фінансова система», принципи щодо її організації.     Теоретичні основи побудови 

фінансової системи. 

2. Структура фінансової системи. Сфери фінансової системи.  

3. Державні фінанси. Фінанси суб’єктів господарювання. Міжнародні фінанси. 3.4. Фінансовий 

ринок.  



4. Правові та організаційні основи фінансової системи.  

 

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання 

 

1. Поняття суб’єкта господарювання. Класифікація суб’єктів господарювання.  

2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального сектору 

економіки.  

3. Основні функції фінансів суб’єктів підприємництва.  

4. Фінансові ресурси підприємства.  

5. Принципи організації фінансів суб’єктів підприємницької діяльності.  

6. Фінансова діяльність підприємців – фізичних осіб.  

 

Тема 5. Податки 

 

1. Економічна сутність податків їх функції та призначення.  

2. Принципи оподаткування.  

3. Податкова політика і податкова система України.  

4. Основні принципи побудови податкової системи.  

5. Загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори.  

6. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби.  

 

Тема 6. Бюджет 

 

1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету. 

2. Функції державного бюджету.  

3. Бюджетна політика і бюджетний механізм. Завдання бюджетної політики.  

4. Бюджетна стратегія.  

5. Бюджетна тактика.  

6. Бюджетний устрій.  

7. Економічна сутність і склад доходів бюджету.  

8. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація.  

9. Бюджетний процес.  

10. Бюджетний дефіцит та шляхи скорочення дефіциту бюджету.  

11. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. 



 

Тема 7. Державний кредит і державний борг 

 

1. Економічна природа та роль державного кредиту. Функції державного кредиту.  

2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик.  

3. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки.  

4. Управління державним боргом. Основні принципи та методи управління державним боргом.  

 

Тема 8. Місцеві фінанси 

 

1. Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів.  

2. Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України.  

3. Доходи та видатки місцевих бюджетів України.  

4. Джерела формування доходів місцевих бюджетів.  

5. Видатки місцевого бюджету.  

6. Основні характеристики місцевих податків і зборів.  

7. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування. 

 

Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави 

 

1. Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів.  

2. Класифікація позабюджетних фондів.  

3. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів.  

 

Тема 10. Страховий ринок 

 

1. Необхідність страхового захисту.  

2. Економічна природа і сутність страхування.  

3. Державне регулювання у сфері страхування 

4. Страхові фонди як основа страхового захисту та їх характеристика.  

5. Функції та принципи страхування.  

6. Класифікація страхування. Майнове страхування. Особове страхування. Страхування 

відповідальності.  

7. Обов’язкове та добровільне страхування.  



8. Загальна характеристика страхового ринку та його структура  

9. Перестрахування та співстрахування. 

 

Тема 11. Фінансовий ринок 

 

1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин. Функції фінансового ринку.  

2. Державне регулювання фінансового ринку.  

3. Завдання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

4. Сегментація фінансового ринку.  

5. Суб’єкти фінансового ринку. Класифікація суб’єктів фінансового ринку.  

6. Інфраструктура фінансового ринку.  

7. Фінансові посередники: класифікація та їх функціональне призначення.  

 

Тема 12. Міжнародні фінанси 

 

12.1.  Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів.  

12.2.  Суб’єкти міжнародних фінансів.  

12.3.  Функції міжнародних фінансів.  

12.4. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу. Світовий 

фінансовий ринок.  

12.5.  Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інституції.  

 

 

 

Критерії оцінювання знань вступників з фінансів 

 

Загальні вимоги 

Вступник повинен аналізувати наукову інформацію, розробляти 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження.  

Впевнено володіти інформацією щодо: ознак фінансів, їх ролі і місця в 

економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму її реалізації, 



організації фінансових потоків суб’єктів господарювання й сплатою податків та 

обов’язкових зборів. 

Білет для вступного випробування містить сорок відкритих тестів, які оцінюються відповідно 

кожний від 2 до 5 балів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно відповівши на всі 

завдання – 200 балів. 

Тривалість виконання тесту становить 1 годину 30 хвилин. 

 

Критерії оцінювання кожного тесту 

1. Максимальну кількість балів отримують вступники, які досконало 

володіють програмою дисципліни «Фінанси». 

2. Кількість балів зменшується при оцінюванні тесту і знаходиться в 

межах 138-174 балів відповідно до шкали Українського центру оцінювання якості 

освіти, якщо вступник дав відповіді на 30-35 тестів. 

3. Кількість балів зменшується і знаходиться в межах 100-137 балів, 

якщо вступники мають неглибокі теоретичні знання з дисципліни, слабкі 

практичні вміння та навички та відповіли на 24-29 тестів. 

4. Мінімальну кількість балів, 99 і менше, отримують вступники, які 

мають слабкі знання з дисципліни, допускають серйозні помилки при відповіді на 

питання тестів та відповіли на 23 і менше тестів. 
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