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ПРОГРАМА 

вступного фахового екзамену на спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший спеціаліст»  
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля всту-

пник повинен уміти) 

Змістові модулі 

Аналізувати причини виникнення товарного 

виробництва, властивості товару, умови пе-

ретворення грошей у капітал та структуру 

капіталу. 

Розрахувати мінову і новостворену вартості 

товару, масу та норму додаткової вартості 

Визначати вплив продуктивності та інтенси-

вності праці на вартість товару. 

Обчислювати за допомогою рівняння Фішера 

кількість грошей необхідну для обігу та шви-

дкість їх оберту. 

1. Товарне виробництво та гроші 

1.1. Товар і його властивості 

1.2. Грошовий обіг і його закони 

1.3. Виробництво додаткової вартості 

1.4. Норма та маса додаткової вартості 

Аналізувати попит та пропозицію, фактори 

які впливають за зміну попиту та пропозиції. 

Обчислювати рівноважну ціну та рівноваж-

ний обсяг продажу товару. 

Визначати номінальну та реальну заробітну 

плату, диференційну та абсолютну ренту. 

Розрахувати індекс реальної заробітної пла-

ти, підприємницькій дохід, норму прибутку 

та норму позичкового процента, ціну землі 

2. Ринкова економіка 

2.1. Попит і пропозиція 

2.2 Суть та форми заробітної плати 

2.3. Доходи від капіталу 

2.4. Земельна рента 

 

Аналізувати особливості фінансів. Розрахову-

вати обсяг ВВП, створений в народному госпо-

дарстві країни. Аналізувати склад  фінансової 

системи країни.  

Оцінювати динаміку змін обсягів та складу 

державних доходів і державних видатків.  

Розраховувати величину бюджетного дефі-

циту (профіциту), аналізувати причини його 

виникнення.  
Аналізувати діяльність соціальних позабюджет-

них фондів України.  

Розрізняти та аналізувати особливості застосу-

вання основних видів цінних паперів на фондо-

вому ринку. Аналізувати різновиди страхуван-

ня. 

3. Фінанси 

3.1. Сутність та функції фінансів 

3.2. Бюджет. Бюджетна система 

3.3. Соціальні позабюджетні фонди 

3.4. Фінансовий ринок. Страхування 

 

Визначати вплив факторів на зміни грошово-

го обігу. Аналізувати наслідки зміни грошо-

вої маси. Обчислювати середньорічну швид-

кість обігу грошей та необхідну кількість 

грошей для обігу. 

4. Гроші та кредит 

4.1. Грошовий обіг і грошові потоки 

4.2. Валютний ринок і валютні системи 

4.3. Кредит у ринковій економіці 

4.4. Інфляція та грошові реформи 



Розраховувати валютний курс та крос-курс.. 

Аналізувати механізм регулювання валютного 

курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтер-

венція. Розраховувати реальний валютний курс. 

Обчислювати нарощену суму грошей та суму 

нарахованих відсотків за простим та склад-

ним процентом, коефіцієнт нарощування і 

нарощену суму депозиту. 

Визначати реальну річну відсоткову ставку з 

урахуванням річного рівня інфляції, темп ін-

фляції. Обчислювати зміну реального дохо-

ду, індекс споживчих цін. 

Визначати плановий обсяг виручки від реалі-

зації продукції.  

Обчислювати ціни на продукцію (роботи, по-

слуги). 

Визначати умови кредитного договору, які 

дозволять використати найкращу форму кре-

диту.  

Розраховувати необхідний обсяг кредиту. Ро-

зраховувати норму запасу в днях, нормативи 

нормованих оборотних активів за всіма їх 

видами. 

Обчислювати амортизацію виробничих фон-

дів та знос невиробничих фондів. 

5. Фінанси підприємств 

5.1. Грошові надходження підприємств 

5.2. Кредитування підприємств 

5.3. Оборотні кошти та їх організація на 

підприємстві 

5.4. Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 
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