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ВСТУП 
 
 

 

Для продовження навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» згідно розділу VI 

Правил прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 

2017 році особи, що здобули освітній ступень бакалавра чи освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста складають вступний фаховий іспит з 

дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», 

«Страхування», «Гроші та кредит» і «Ризикологія»  

При складанні вступних випробувань вступники повинні показати високий 
рівень фундаментальної підготовки з фінансів, фінансового менеджменту, 
страхування та банківської діяльності.  

Вступники за магістерською програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» повинні:  

знати:  

1. особливості фінансової діяльності та фінансових відносин в умовах 
глобалізації;  

2. основні види фінансових операцій суб’єктів фінансової системи;  
3. специфіку реалізації фінансової політики та результативність поточного 

фінансового механізму;  
4. систему формування та використання централізованих та 

децентралізованих фінансових ресурсів;  
5. основні поняття та терміни теорії фінансово-економічного аналізу 

фінансової звітності;  
6. особливості страхової діяльності;  
7. основні види страхування життя, майнового страхування та 

страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків вітчизняного 
та зарубіжного досвіду обґрунтовувати управлінські рішення в процесі 

страхового менеджменту;  
8. систему формування та використання фондів загальнообов’язкового 

соціального страхування, види матеріального забезпечення та соціальних послуг;  
9. методи державного регулювання соціального страхування та 

особливості правового забезпечення соціального страхування в Україні;  
10. методи та інструментарій кількісного і якісного аналізу та управління 

організаційно-економічними системами з урахуванням ризику, можливість їх 
використання;  

11. пріоритетні напрямки зниження ризику, доцільність їх використання у 
різноманітних ситуаціях; 

 

вміти:  

1. мислити аналітично, застосовувати фінансові знання у процесі 
дослідження фінансового ринку;  

2. розв’язувати економічні проблеми, прогнозувати та аналізувати 
параметри та характеристики різноманітних зрушень у фінансовій сфері; 



3. орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах за різними аспектами 
прояву фінансових відносин;  

4. розраховувати фінансово-економічні можливості й перспективи 
суб’єктів фінансової системи;  

5. проводити аналіз, ідентифікацію ризику та здійснювати відповідні 
обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та відповідні програмно-методичні 
комплекси;  

6. цілеспрямовано аналізувати різноманітні ризики та використовувати 
адекватні методи їх аналізу;  

7. застосовувати математичний, аналітичний та методичний 
інструментарій діагностики стану й результатів функціонування суб’єктів 
фінансової системи;  

8. розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;  
9. приймати ґрунтовні управлінські рішення відносно інвестиційної 

активності на поточному ринку;  
10. на основі комплексного аналізу (у т.ч. виявлення вірогідності настання 

банкрутства) надавати ґрунтовну оцінку перспективності функціонування 

суб’єкту національної економіки та його інвестиційної привабливості та 
потенційного інвестора. 

 

Розділ 1. Фінанси 
1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.  
2. Генезис і еволюція фінансів. 

3. Фінансове право і фінансова політика. 

4. Податки. Податкова система.  
5. Бюджет і бюджетна система. 

6. Страхування. Страховий ринок. 

7. Фінансовий ринок.  
8. Фінанси суб’єктів господарювання. 

9. Міжнародні фінанси. 

10. Фінансовий менеджмент.  

Рекомендована література [1 – 3]. 

 

Розділ 2. Фінанси підприємств 

1. Основи фінансів підприємств.  
2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

3. Грошові надходження підприємств. 

4. Формування і розподіл прибутку.  
5. Оподаткування підприємств.  
6. Обігові кошти. 

7. Кредитування підприємств.  
8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.  
9. Оцінювання фінансового стану підприємства. 

10. Фінансове планування на підприємствах.  
11. Фінансова санація підприємств.  

Рекомендована література [4–6]. 



 

Розділ 3. Фінансовий аналіз  

1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу. 

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. 

3. Аналіз майна підприємства. 

4. Аналіз оборотних активів. 

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств. 

6. Аналіз грошових потоків 

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 

8. Аналіз фінансової стійкості підприємств. 

9. Аналіз кредитоспроможності підприємств. 

10. Аналіз ділової активності підприємств. 

11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств. 

12. Аналіз інвестиційної активності підприємств. 

13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.  

Рекомендована література [7–10]. 

 

Розділ 4. Страхування 
1. Сутність, принципи і роль страхування.  
2. Класифікація страхування. 

3. Страхові ризики та їх оцінювання.  
4. Страховий ринок. 

5. Страхова організація. 

6. Державне регулювання страхової діяльності.  
7. Особисте страхування. 

8. Майнове страхування. 

9. Страхування відповідальності. 

10. Перестрахування і співстрахування.  
11. Доходи, витрати і прибуток страховика.  
12. Фінансова надійність страховика. 

Рекомендована література [11–18]. 

 

Розділ 5. Гроші та кредит 
1. Сутність і функції грошей. 

2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

3. Грошовий ринок. 

4. Грошові системи.  
5. Інфляція та грошові реформи.  
6. Валютний ринок і валютні системи. 

7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 

8. Кредит у ринковій економіці. 

9. Фінансові посередники грошового ринку. 

10. Центральні банки. 

11. Комерційні банки.  
12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною.  

Рекомендована література [19–22]. 



Розділ 6. Ризикологія 

1. Ризик як економічна категорія. 

2. Методи аналізу ризику.  
3. Система кількісних оцінок економічного ризику. 
4. Основні засади теорії портфеля в умовах ризику та диверсифікація як 

спосіб зниження ризику.  
5. Теорія корисності та прийняття рішень в умовах ризику. 

6. Моделювання економічного ризику та теорії гри.  

Рекомендована література [23–28]. 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені необхідні 

розрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору. Зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

9 
При розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

8 
При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

7 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не 

зроблені висновки за результатами розрахунків. 

6 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 

зроблені висновки за результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 

Наведено логічну послідовність розв’язання задачі  Приведені необхідні 

розрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору. Наведені графіки 

та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

10 

При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки 

або залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

5 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не 

наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

<5 Невірне розв’язання задачі, не наведені графіки або залежності. 

 

 

 

 

 



Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином: 

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 
 
 
 
 
 


