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рекомендована

ВСТУП
Програма вступного випробування з фахових дисциплін вступного
випробування з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня «фаховий
молодший бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ОКР
«Кваліфікований робітник» базується на вимогах освітньої програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки фахівців відповідного
рівня.
Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією
щодо структури і змісту вступних випробувань, створення необхідних умов
для оцінювання здобутих знань.
Програма вступного випробування охоплює питання навчальної
дисципліни «Основи фінансів».
Під час підготовки до вступного випробування абітурієнтам
рекомендується користуватися літературою, наведеною у програми.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ОСНОВИ ФІНАНСІВ
Сучасна теорія грошей, історія виникнення грошей. Причини
виникнення грошей. Форми грошей у обігу. Банкноти, монети. Безготівкові
кошти. Електронні гроші. Відмінність фіатних грошей від віртуальних валют
(криптовалют). Основні функції грошей, роль грошей в економіці та житті
людини. Фінансові цілі та їх характеристика. Мета фінансового планування.
Прийняття фінансових рішень. Поняття і класифікація надходжень.
Характеристика окремих видів надходжень. Надходження та податки.
Класифікація і характеристика видатків. Видатки та інфляція. Фінансова
система: учасники та структура. Основна функція фінансової системи. Неттокредитори, нетто-позичальники. Домогосподарства. Фінансові посередники,
їхня роль. Основні фінансові послуги. Ринки капіталу та їхні функції.
Фінансові регулятори. Регулювання фінансових послуг. Банки та їхні функції
в економіці. Структура банківської системи України. Навіщо потрібне та як
працює страхування. Учасники страхових відносин. Форми страхування.
Способи
переказу
готівкових
коштів:
через
касу,
термінали
самообслуговування, системи переказу коштів без відкриття рахунку тощо.
Безготівкові розрахунки: інтернет-банкінг, POS-термінали, сервіси інтернетплатежів, мобільний гаманець тощо. Електронні гроші та мобільні гроші як
різновид електронних грошей. Платіжні системи в Україні та світі. Поняття та
види депозитів. Банківські депозити та депозити в кредитних спілках.
Запозичення, кредит та споживчий кредит. Джерела запозичень, переваги та
недоліки. Обачлива фінансова поведінка. Права споживача фінансових послуг.
Обов’язки споживача у процесі користування фінансовими послугами.
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ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Складовими платіжної системи є:
а) банк або фінансова компанія, що визначає правила роботи платіжної
системи;
б) розрахунковий банк;
в) учасники платіжної системи, що безпосередньо надають послуги з
переказу коштів;
г) усі відповіді правильні.
2. Користування кредитом може супроводжуватися такими платежами:
а) процентними платежами;
б) комісійними платежами за обслуговування кредиту;
в) платежами за надання таких послуг, як страхування предмета застави;
г) усі відповіді правильні.
3. Споживач фінансових послуг має такі права:
а) право на отримання повної та достовірної інформації про фінансову
послугу та умови її надання;
б) право на відмову від фінансової послуги після підписання договору без
застосування штрафних санкцій;
в) право змінювати процентну ставку у разі необхідності;
г) право на розкриття банківської таємниці.
4. Споживач фінансових послуг має такі обов’язки:
а) обов’язок повідомити фінансову установу про свій намір відмовитися від
фінансової послуги в порядку та в строки, передбачені законодавством і
договором про надання фінансових послуг;
б) обов’язок надання працівникам фінансових установ своїх персональних
даних, зокрема PIN та CVV/CVC кодів за платіжними картками;
в) обов’язок звернення для захисту своїх прав до органів державної влади;
г) обов’язок не дотримуватися умов договору та не виконувати його, якщо це
стає невигідно споживачу.
5. «Червоними прапорцями» для споживачів фінансових послуг можуть
бути:
а) занадто приваблива ціна послуги;
б) менеджер наполягає на негайному ухваленні рішення, інакше наступного
дня пропозиція не діятиме;
в) споживач не може знайти фінансову установу в державному реєстрі;
г) усі відповіді правильні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування здійснюється у формі тестування (20 тестів). Час
тестування – 30 хвилин. Кожна вірна відповідь на тест оцінюється в 10 балів.
Максимальна кількість балів – 200. Прохідний бал – 100.
За день перед виконанням тестів проводиться консультація, на якій
відповідальна за проведення й перевірку тестів особа роз’яснює абітурієнтам
принцип виконання тесту, а також ознайомлює з правилами поведінки під час
тесту.
Під час виконання вступних тестів не дозволяється користуватися
навчальними засобами та мережею Internet. Мобільні телефони повинні бути
вимкненими до початку виконання тестових завдань. Абітурієнти повинні
сидіти окремо. Не можна ставити запитання викладачам та іншим абітурієнтам.
Не можна підказувати іншим абітурієнтам. За порушення правил виконання
тесту відповідальна за проведення тесту особа може звільнити абітурієнта від
виконання тестового завдання.

