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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітньої програми «Фінансовий 

менеджмент» визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування освітньої програми «Фінансовий менеджмент». 

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь 

випускника освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і включає 

зміст нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки: 

«Фінанси», «Статистика», «Фінанси підприємств», «Інформаційні системи і 

технології у фінансах», «Податкова система», «Гроші і кредит». 

Вступник повинен знати: 

 складові фінансово-кредитного механізму; 

 структуру фінансової системи; 

 принципи бюджетного устрою; 

 сутність фінансів підприємств; 

 сутність фінансових ресурсів, джерела їх формування; 

 сутність фінансової роботи на підприємстві; 

 форми грошових розрахунків;  

 структуру прибутку, його формування та розподіл, вплив 

оподаткування на використання прибутку; 

 складові податкової системи; 

 структуру фінансового ринку; 

 види цінних паперів; 

 структуру грошово-кредитної системи країни; 

 основи функціонування грошового ринку; 

вміти: 

 обчислювати суму податків, що підлягають сплаті в бюджет; 

 визначати величину централізованих та децентралізованих ресурсів; 

 аналізувати стан фінансового та грошово-кредитного ринку країни; 

 визначати потреби у фінансових ресурсах підприємства, виявляти та 

аналізувати можливі джерела їх надходження; 

 здійснювати розрахунки грошових надходжень, прибутку 

підприємства; 

 розподіляти прибуток для ефективного функціонування підприємства; 

 оцінювати фінансовий стан підприємства. 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ» 

 
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. 

Роль фінансів у ринковій економіці. 
Теоретична сутність фінансів. Необхідність, характерні особливості та 

функції фінансів. Фінансова система. 

Тема 2. Фінансова політика, фінансовий механізм і фінансове право. 
Фінансова політика, її сутність, види і значення. Фінансовий механізм та 

його роль у реалізації фінансової політики. Поняття та система фінансового 

права. 

Тема 3. Державні фінанси. 
Необхідність та призначення бюджету. Бюджетна політика, бюджетний 

механізм та бюджетна система. Поняття дефіциту бюджету. Методи 

обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету. Особливості управління 

державним кредитом та державним боргом. 

Тема 4. Податки. Податкова система. 
Сутність та функції податків. Особливості сучасного функціонування 

податкової системи України. Податкова політика держави. 

Тема 5. Місцеві фінанси, бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання. 
Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів. Місцеві 

бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Бюджетний федералізм і 

фінансове вирівнювання. 

Тема 6. Фонди соціального страхування. 
Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту. 

Організаційно-адміністративне забезпечення соціального забезпечення. 

Особливості недержавного соціального страхування. 

Тема 7. Фінанси підприємств. 
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. Формування 

доходів та розподіл витрат підприємств. Формування та розподіл прибутку 

підприємств. Майно підприємства та методика його планування. 

Тема 8. Фінансовий ринок. 
Сутність та роль фінансового ринку в економіці. Характеристика 

інструментів фінансового ринку. Діяльність фінансових інститутів на 

фінансовому ринку. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. 

Тема 9. Міжнародні фінанси. 
Сутність та архітектоніка міжнародних фінансів. Поняття валюти, її 

конвертованість та валютний курс. Міжнародні розрахунки. 

Тема 10. Фінансовий менеджмент. 
Сутність та функції фінансового менеджменту. Управління активами 

підприємства. Ризики у фінансовому менеджменті. 
Тема 11. Фінансова безпека. 



Економічна безпека як багаторівнева система. Фінансова безпека: 

сутність і місце в системі економічної безпеки. Механізм та системи 

забезпечення фінансової безпеки держави. 
Тема 12. Фінанси країн з ринковою економікою. 
Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою 

ринковою економікою. Фінансова система Сполучених Штатів Америки. 

Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини. Фінансова система 

Японії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Тема 1. Предмет і метод статистики  
Особливості статистики як самостійної суспільної науки. Статистична 

сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. Варіація ознак. 

Статистичні закономірності та форми їх прояву. Закон великих чисел та його 

роль у статистиці. Методологічні підвалини статистики. Етапи статистичного 

дослідження.  

Тема 2. Статистичне спостереження  
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 

План статистичного спостереження. Види статистичного спостереження. 

Помилки спостереження та методи контролю зібраних даних.  

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних  

Поняття та основні елементи статистичного зведення. Ряди розподілу, їх 

види та географічне зображення. Групування. Види та основні питання 

методології побудови статистичних групувань.  

Тема 4. Абсолютні та відносні величини  

Суть та значення статистичних показників. Абсолютні статистичні 

величини та одиниці їх вимірювання. Види відносних величин та методологія 

їх обчислення. 

Тема 5. Середні величини  
Суть середньої величини у статистиці. Поняття середньої арифметичної 

та її властивості. Середня гармонійна та умови її застосування. Особливості 

обчислення середніх величин. Розподільчі середні.  

Тема 6. Показники варіації  

Суть варіації масових суспільних явищ. Статистичні характеристики 

варіації. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Дисперсія 

альтернативної ознаки та згрупованих даних. Характеристика форм розподілу. 

Тема 7. Вибіркове спостереження  

Суть вибіркового спостереження. Причини й умови його застосування. 

Переваги вибіркового методу порівняно з іншими методами статистичного 

спостереження. Репрезентативність вибірки. Способи відбору, що 

забезпечують репрезентативність вибірки. Види вибірки. Визначення меж 

дворічних інтервалів та необхідної чисельності вибірки.  

Тема 8. Ряди динаміки  

Передумови та об’єктивні умови для побудови рядів динаміки. Види 

рядів динаміки та їх особливості. Статистичні характеристики динамічних 

рядів. Методи обчислення середніх в рядах динаміки. Аналіз структурних 

зрушень. Вивчення основної тенденції розвитку. Поняття про рівняння тренду. 

Порівняльний аналіз рядів динаміки.  

Тема 9. Індекси  



Суть індексів. Агрегатна форма індексів як основна. Система 

взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного приросту за 

факторами. Середньозважені індекси. Індекси з постійною та змінною базою 

порівняння. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. 

Територіальні індекси.  

Тема 10. Статистичні методи вимірювання зв’язку  

Поняття про функціональну та стохастичну залежність між окремими 

явищами. Кореляційний зв’язок. Метод аналітичного групування. 

Кореляційно-регресійний аналіз та його етапи. Вибір форми рівняння регресії. 

Обчислення параметрів рівняння регресії та їх економічна інтерпретація. 

Оцінка тісноти зв’язку та перевірка суттєвості у кореляційно-регресійному 

аналізі. Побудова довірчого інтервалу коефіцієнта регресії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 
  

Тема 1. Основи фінансів підприємств 
Сутність фінансів підприємств. Принципи організації та функції 

фінансів підприємств. Грошові відносини, що виникають у процесі створення 

і функціонування підприємств. Сутність та джерела формування фінансових 

ресурсів підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві. 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 
Види розрахунків на підприємстві. Особливості ведення касових 

операцій на підприємстві. Порядок відкриття підприємством рахунків у банку. 

Форми безготівкових розрахунків. 

Тема 3. Грошові надходження та видатки підприємств 
Сутність грошових надходжень та видатків підприємств. Грошові 

надходження та видатки операційної діяльності підприємств. Грошові 

надходження та видатки інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 
Економічна сутність, функції та види прибутку. Доходи підприємств. 

Витрати підприємств. Формування чистого прибутку. Розподіл прибутку та 

його використання. Система показників рентабельності. Операційний аналіз 

прибутковості підприємств. 

Тема 5. Оподаткування підприємств 
Особливості податкової політики підприємств на загальній та спрощеній 

системі оподаткування. Оподаткування прибутку підприємств. Особливості 

нарахування та сплати податку на додану вартість. Нарахування та сплата 

податку на доходи фізичних осіб..  

Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
Сутність та склад необоротних активів підприємств. Показники стану, 

забезпечення та ефективності використання основних засобів. Фінансові 

методи нарахування амортизації основних засобів. Джерела фінансування 

капітальних вкладень на підприємстві.  

Тема 7. Кредитування підприємств  
Суть та форми кредитування банківськими установами. Методика 

оцінки платоспроможності позичальника та порядок надання кредиту. 

Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. 

Оцінка ефективності політики комерційного кредитування підприємств. 

Тема 8. Оборотні активи підприємств 
Сутність та види оборотних активів. Складові оборотних активів. 

Нормування власних оборотних активів. Показники ефективності 

використання оборотних активів. Управління оборотними активами 

підприємств.  

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 
Сутність, завдання та методи оцінки фінансового стану підприємства. 

Ліквідність і платоспроможність підприємства. Фінансова стійкість 

підприємств. Визначення становища підприємства на ринку цінних паперів.  



Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 
Суть, завдання та принципи фінансового планування. Методи 

фінансового планування. Види фінансових планів підприємств. Платіжний 

календар підприємства.  

Тема 11. Фінансова санація підприємств 
Фінансова криза та причини її виникнення на підприємстві. Методичні 

підходи до оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Економічний зміст 

санації підприємств. Фінансові джерела санації. Передумови та процес 

провадження справи про банкрутство.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ» 

 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 

Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та 

функції інформаційної системи. Загальні особливості автоматизованих 

інформаційних систем. 

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису  

Фінансово–кредитна інформація та її особливості. Структуризація та 

формалізоване завдання економічної інформації. Класифікація та кодування 

економічної інформації. 

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації 

Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі 

підприємства. Характеристика та класифікація технологічних операцій.  

Тема 4. Обробка інформації засобами табличних процесорів. 

Електронні таблиці Excel  

Основні прийоми роботи в Excel. Введення, редагування, копіювання та 

переміщення даних. Автозаповнення, форматування, умовне форматування. 

Побудова формул в Excel. Використання формул та фінансових функцій. 

Копіювання формул. Обробка табличних даних, сортування, фільтрування 

даних, проміжні підсумки. Використання елементів керування. Створення та 

використання макросів. Побудова та редагування динамічних діаграм. 

Тема 5. Основні поняття баз даних та систем керування базами 

даних. СКБД Access  

Бази даних і системи керування базами даних (БД). Основні завдання та 

характерні ознаки завдань з обробки баз даних. Створення таблиць бази даних 

і робота з ними. Створення запитів і робота з ними. Створення звітів і робота 

з ними. 

Тема 6. Організаційно-методичні основи створення і функціонування 

інформаційних систем управління фінансами 

Принципи створення і функціонування автоматизованих інформаційних 

систем у фінансових установах. Функціональна та забезпечувальна частини 

ІС. Загальна характеристика програмного забезпечення ІС.  

Тема 7. Автоматизована система фінансових розрахунків  

Призначення та особливості побудови системи. Структура АСФР і 

характеристика її підсистем. Технологія розв’язування задач АСФР у 

центральних і місцевих фінансових органах. 

Тема 8. Автоматизація оброблення інформації в податковій системі 

України 

Загальна характеристика інформаційної системи державної податкової 

служби України. Організація автоматизованої інформаційної системи 

державної податкової адміністрації. Інформаційне забезпечення АІС 

«Податки». 

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері 



Призначення і мета створення АІС у страхуванні. Інформаційний процес 

управління страховою діяльністю. Склад і структура функціональної і 

забезпечувальної частин АІС «Страхування». 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Сутність та види податків 

Суть податків, їх ознаки як економічної категорії. Функції податків. 

Елементи системи оподаткування. Класифікація податків, її ознаки.  

Тема 2. Організація податкової системи 

Поняття податкової системи, вимоги щодо її побудови. Основні 

характеристики сучасної податкової системи. Принципи побудови податкової 

системи держави. Склад і структура податкової системи України. 

Тема 3. Державна податкова служба України 

Структура Державної податкової служби України. Функції, права і 

обов’язки органів контролю у сфері оподаткування. Відповідальність 

посадових осіб податкових органів. 

Тема 4. Організація податкової роботи 

Організація податкової роботи, її основні елементи. Облік платників 

податків. Особливості обліку окремих груп платників. Відповідальність 

платників податків. Облік податкових зобов’язань. Податковий борг: суть і 

порядок визначення. Порядок нарахування пені. Способи погашення 

податкової заборгованості. 

Тема 5. Податкова політика в системі державного регулювання 

Суть податкової політики та податкового механізму. Цілі податкової 

політики. Типи і форми податкової політики. Принципи формування 

податкової політики держави. Поняття податкового тягаря, показники і методи 

його вимірювання.  

Тема 6. Податок на додану вартість 

Суть і призначення ПДВ. Порядок реєстрації платника ПДВ в органах 

ДФС. Основні елементи податку. Порядок обчислення і сплати ПДВ. 

Тема 7. Акцизний податок  

Суть і призначення акцизу. Групи підакцизних товарів. Елементи 

акцизного податку. Порядок нарахування і сплати акцизного податку. 

Особливості оподаткування виробників алкогольних напоїв.  

Тема 8. Мито 

Митна політика держави та її цілі. Види мита. Основні види ставок мита. 

Порядок нарахування і сплати мита. 

Тема 9. Податок на прибуток підприємств 

Суть податку на прибуток, його фіскальна і регулююча роль. Суб’єкти і 

об’єкти оподаткування. Методика визначення фінансового результату для 

оподаткування. Ставки податку. Порядок нарахування і сплати податку на 

прибуток. 

Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 



Суть ПДФО, його фіскальне і соціальне значення. Платники податку. 

Об’єкти оподаткування. Ставки податку. Порядок визначення 

оподатковуваного доходу. Податкова соціальна пільга, порядок її надання. 

Порядок обчислення і сплати податку. 

Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

Умови надання спрощеної системи оподаткування. Особливості у 

нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних осіб. Особливості у 

нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – СПД. 

Тема 12. Рентні платежі 

Види рентних платежів. Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна 

плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 

аміаку територією України. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 

Тема 13. Інші податки 

Екологічний податок. Місцеві податки і збори, їх види та значення у 

формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Склад податку на майно. 

Плата за землю: платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та строки 

сплати. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Транспортний податок. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Туристичний збір. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 

  

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Концепції походження грошей. Роль держави у становленні грошей. 

Сучасні підходи до вивчення сутності грошей. Гроші «як гроші» і гроші «як 

капітал». Історичні форми грошей. Цінність грошей. Функції та властивості 

грошей. 

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса 

Поняття та економічна основа грошового обороту. Характеристика 

основних суб’єктів та ринків, які він поєднує. Модель грошового обороту. 

Грошові потоки та основи їх балансування. Структура грошового обороту. 

Закон грошового обігу. Грошова маса та її агрегати. Поняття монетизації. 

Грошова база. Швидкість обігу грошей. Механізм зміни грошової маси в обігу.  

Тема 3. Грошовий ринок 

Сутність, призначення та функції грошового ринку. Види зобов’язань 

грошового ринку. Критерії структурування грошового ринку. Інституційна 

структура грошового ринку. Попит на гроші та фактори що його визначають. 

Пропозиція грошей, її чинники та механізм формування. Графічна модель 

грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку.  

Тема 4. Грошові системи 

Поняття та призначення грошової системи. Характеристика елементів 

грошової системи. Основні типи (класифікація) грошових систем. Еволюція 

грошових систем. Створення і розвиток грошової системи в Україні.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Сутність та причини інфляції. Закономірності розвитку інфляції. Форми 

прояву, типи та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції та 

методи антиінфляційної політики. Грошові реформи: види, сутність та 

призначення. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валют та механізм 

її забезпечення. Валютний курс, його види. Котирування валюти. Поняття 

валютної системи Етапи розвитку світової валютної системи. Валютний 

ринок: суб’єкти, функції, операції. Валютне регулювання.  

Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 

Класична кількісна теорія грошей. «Трансакційний» та 

«кембриджський» варіанти кількісної теорії грошей. Кейнсіанська концепція 

кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок 

кількісної теорії грошей. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної теорії. 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці 

Необхідність кредиту. Загальні економічні передумови формування 

кредитних відносин. Сутність кредиту. Структура кредиту: об’єкти, суб’єкти 

та типи кредитних відносин. Функції кредиту. Роль кредиту в розвитку 

економіки. Форми та види кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. 

Позичковий відсоток. 



Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. 

Характеристика складових елементів кредитної системи. Функції банківської 

системи, її місце і роль в кредитній системі. Сутність, призначення та види 

фінансового посередництва. Банки як провідні суб’єкти фінансового 

посередництва. Небанківські фінансово-кредитні установи як фінансові 

посередники. 

Тема 10. Центральні банки 

Походження центральних банків та їх роль у кредитній системі. 

Особливості правового статусу центрального банку. Завдання та функції 

центрального банку. Особливості становлення НБУ як центрального банку 

країни. Функції НБУ. Центральний банк як провідник монетарної політики. 

Цілі та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. 

Тема 11. Комерційні банки 

Походження та види (класифікація) банків. Банківська діяльність як 

особлива сфера підприємництва. Законодавча регламентація банківської 

діяльності. Функції банків. Пасивні та активні банківські операції. 

Тема 12. Міжнародні фінансово-кредитні установи 

Організація та функціональне призначення МВФ. Група Світового 

банку. Основи організації, структура та призначення Світового банку. 

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. Створення та 

призначення Чорноморського банку торгівлі та розвитку. Порядок створення, 

призначення і функції ЄБРР. Банк міжнародних розрахунків. Необхідність та 

порядок створення БМР. Функції та роль БМР у розвитку міжнародного 

співробітництва у валютно-кредитній сфері. 
  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

  

1. Вовчак О.Д., Бучко І.Є., Костак З.Р. Гроші та кредит: навч. посіб. К.: 

ЦУЛ, 2012. 424 с. 

2. Гроші та кредит : підручник / за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. 892 с. 

3. Гроші та кредит: підручник / за наук. ред. М. І. Савлука. К. : КНЕУ, 

2011. 589 с. 

4. Гроші та кредит: навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Крупки. Львів : Вид. 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 406 с. 

5. Івасів Б. С. Гроші та кредит: підручник. К.: Кондор, 2008. 528 с.  

6. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. К.: 

ЦУЛ, 2011. 352 с. 

7. Коваленко Д. І.,. Венгер В. В. Фінанси, гроші та кредит: теорія і 

практика: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2018. 578 с. 

8. Колотуха С. М., Власюк С. А. Гроші та кредит: навч. посіб. К.: Знання, 

2012. 495 с. 

9. Круш П. В., Клименко О. В. Інфляція : суть , форми та її оцінки: навч. 

посіб. К. : ЦУЛ, 2010. 288 с. 



10. Круш П. В., Клименко О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 

2010. 215 с. 

11. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит: практикум : 

навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2010. 310 с. 

12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 

№2121-III. / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-

14#Text. 

13. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 №679-

XIV. / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text. 

14. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / за заг. 

ред. Т.А. Говорушко. Львів «Магнолія 2006», 2015. 224 с. 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  
  

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для 

проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо 

готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного 

випробування». Програма фахового вступного випробування 

оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ 

(http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 

хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 

бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
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Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 

бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з 

даного вступного випробування.  

Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної 

комісії та візується головою Приймальної комісії. 
  

  

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

  

  

___________ 

  

  

В. Дорош  

  

Члени фахової атестаційної комісії 
  

___________ 

  

Л. Іщук  

  
  

___________ 
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