ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА
з навчальної дисципліни «Фінанси»:
критерії оцінювання та зразок екзаменаційного білета
Призначена для підсумкового контролю знань студентів
ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» ,
галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Екзаменаційна робота з даної дисципліни містить 40 варіантів
формалізованих завдань рівнозначної складності, вирішення яких потребує
уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни
«Фінанси».
Кожен варіант складається з чотирьох завдань, які містять: одне
теоретичне питання на яке потрібно дати розгорнуту та вичерпну відповідь;
друге завдання в якому необхідно дати визначення вказаної фінансової
категорії чи поняття; 5 тестів, в яких необхідно визначити та зафіксувати
письмово всі вірні відповіді; 5 тестів, в яких необхідно визначити і
зафіксувати письмово правильними (П) чи неправильними (Н) є наведені
твердження.
Дані завдання охоплюють всі теми курсу «Фінанси» і відповідають
програмним вимогам, мають професійне спрямування, потребують
інтегрованого застосування знань, отриманих при вивченні даної дисципліни.
За складністю варіанти екзаменаційної роботи є рівнозначними.
Час виконання ККР – 80 хвилин, що відповідає вимогам, які
висуваються до проведення екзаменаційних контрольних робіт.
Критерії оцінки виконання завдань
екзаменаційної роботи
Оцінка виконання завдань екзаменаційної роботи з навчальної
дисципліни «Фінанси» виставляється згідно з існуючим положенням за
національною шкалою та шкалою ECTS :
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для екзамену

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для заліку

зараховано
не зараховано

Підсумковий семестровий контроль при проведенні екзамену:
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
завдання –
Разом
курсова робота
Теми 1-5 Теми 6-12 Теми 13-19
30 балів
60
10 балів
10 балів
10 балів

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

40

100

Кожен екзаменаційний білет з навчальної дисципліни «Фінанси»
складається з чотирьох завдань:
1завдання. Дати розгорнуту та вичерпну відповідь на теоретичне
питання ( в кожному варіанті – вони різні і охоплюють всі теми
курсу);
2 завдання. Письмово дати визначення названої фінансової
категорії чи поняття.
3 завдання. 5 тестових завдань, в яких необхідно знайти та
зафіксувати письмово всі вірні відповіді.
4 завдання. 5 тестових завдань, в яких необхідно визначити і
зафіксувати письмово правильними (П) чи неправильними (Н) є
наведені твердження.
Максимальна кількість балів за кожне завдання становить:
1 завдання – 15 балів ;
2 завдання – 5 балів;
3 завдання - 15 балів ( сумарна оцінка правильності відповідей на 5 тестів,
кожен з яких максимально оцінюється в 3 бали);
4 завдання - 5 балів ( сумарна оцінка правильності відповідей на 5 тестів,
кожен з яких максимально оцінюється в 1 бал).
Загальна максимальна сума балів за виконання ККР становить 40 балів.
Сумарна оцінка по письмовій екзаменаційній роботі виставляється
наростаючим підсумком:
1. Окремо оцінюється кожен вид запропонованих завдань виходячи з
приведеного вище критерію оцінки;
2. Оцінки (бали) по кожному виду завдань складаються і формують
підсумкову оцінку по екзаменаційній роботі.
При оцінюванні відповідей на завдання екзаменаційної роботи
встановлені наступні критерії:

1 завдання. Одне теоретичне питання, максимально оцінюється у 15 балів
і вимагає максимально повної і розгорнутої відповіді.
Найвищі бали 13-15. Від студента вимагається продемонструвати
глибокі знання при розкритті питань, прослідковувати міжпредметні зв’язки,
вміння мислити самостійно та формувати точку зору стосовно поставленого
питання, демонструвати обізнаність з широкого кола наукових та науковоперіодичних джерел.
Високі бали 8-13. Студент досить повно та вірно розкриває усі аспекти
поставлених питань, проте здатності до самостійного наукового пошуку не
демонструє, відсутня авторська позиція.
Середні бали 4-8. У відповіді існують суттєві прогалини, зроблено
несуттєві помилки.
Низькі бали 0-4. Плагіат з підручників, грубі помилки. Не викладено
суть питання, відмова відповідати.
2 завдання. Теоретичне питання, максимально оцінюється у 5 балів.
Високі бали - 5. Виставляються, якщо студентом подано вірне
визначення вказаної фінансової категорії чи поняття.
Середні бали 2-4. Виставляються у тому випадку, якщо студент в
цілому розуміє сутність даного фінансового поняття чи категорії, але не чітко
формулює його визначення, допускає помилки і недоліки у відповіді.
Низькі бали 0-2. Плагіат з підручників, грубі помилки. Не викладено
суть питання, відмова відповідати.
3 завдання. Закриті тестові завдання. Сумарно максимально оцінюються в
15 балів.
Закриті тестові завдання, потребують вибору студентом правильних
відповідей на задане питання серед наведених варіантів відповідей в
тексті завдання. При цьому необхідно визначити всі вірні відповіді. Це
завдання містить 5 тестів, відповідь на кожен з яких максимально
оцінюється в 3 бали.
4 завдання. Тестові завдання, в яких необхідно визначити і зафіксувати
письмово правильними (П) чи неправильними (Н) є наведені твердження.
Сумарно максимально оцінюються в 5 балів.
Це завдання включає 5 тестів, кожен з яких максимально оцінюється в 1
бал.

Зразок екзаменаційного білета
з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ» :
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
1. Дайте розгорнуту та вичерпну письмову відповідь на питання:
Фінансове планування, його завдання, принципи і методи.
2. Письмово дайте визначення поняттю “бюджетний дефіцит”
3. Знайдіть та зафіксуйте письмово правильні відповіді на тести:
1) До складу фінансових інститутів національної фінансової системи входять:
а) Державна Рахункова палата;
б) Державна фіскальна служба України;
в) фондові біржі;
г) Національний банк України;
д) страхові компанії.
2) Власний капітал суб’єкта підприємництва в залежності від джерел формування
поділяють на:
а) позичений;
б) вкладений;
в) нагромаджений;
г) залучений
3) Бюджет відображає:
а) первинний перерозподіл коштів;
б) вторинний перерозподіл коштів;
в) обмін коштів;
г) міжвідомче використання коштів.
4) До основних форм заощаджень домогосподарств належать:
а) облігації державних підприємств;
б) банківський депозит;
в) банківські метали (зливки);
г) депозити в іноземній валюті.
5) Оформлення державних позик може здійснюватися такими видами цінних паперів:
а) акціями;
б) казначейськими зобов’язаннями (векселями);
в) облігаціями;
г) майновими сертифікатами.
4. Визначте та зафіксуйте письмово правильні (П) чи неправильні (Н) такі
твердження:
1) Оперативний контроль проводиться після здійснення грошових угод, фінансових
операцій.
2) Фінансове регулювання - це метод фінансового впливу, пов'язаний із регулюванням
економічних процесів.
3) Місцеві бюджети не входять до складу місцевих фінансів.
4) Страхові агенти представляють інтереси однієї страхової компанії.
5) Нерозвинені форми фінансів мали продуктивний характер.

