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Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс III

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Предметна спеціальність: Фінанси і кредит 

Форма проведення: комбінована

Екзамен складається з 4 частин (Reading, Vocabulary, Grammar, Speaking), 
перші три з яких проводяться письмово у формі тестування, четверта є усною 
і передбачає висловлювання відповідно до поданої комунікативної ситуації.

Тривалість проведення письмової частини: 1,5 год.

Максимальна кількість балів:
за письмову частину -  ЗО балів, за усну -  10 балів.

Критерії оцінювання:
I -  Reading (перевірка розуміння текстів фахового спрямування) -  до 10 
балів (3 бали за кожну правильну відповідь);
II -  Vocabulary (володіння лексикою фахового спрямування ) -  до 10 
балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь);
III -  Grammar (уміння граматично правильно оформлювати мовленнєві 
висловлювання) -  до 10 балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь);
IV -  Speaking:

-  змістове наповнення -  до 2 балів;
-  вимова -  до 2 балів;
-  лексико-граматичне оформлення -  до 2 балів;
-  структура висловлювання -  до 2 балів;
-  інтерактивна взаємодія -  до 2 балів.



Перелік тем, які виносяться на екзамен:

Reading and Vocabulary (Career Paths: Finance / Virginia Evans, Jenny 
Dooley, David J. Smith -  J.D. -  Express Publishing, 2013):

-  Finance Basics,
-  Banking,
-  Investing Your Money,
-  Job in Finance,
-  Business Finance,
-  Key Terms in Insurance.

Grammar: present, past and future tense forms, modal verbs, passive voice, 
conditionals, verbals, reported speech, clauses.

Speaking:
1. What are some ways that people can spend money? What can you do to save 

more money?
2. What banking services do you use? Which banking services do banks 

usually charge for?
3. What are different ways that someone can own a business? How does a 

business’s size determine its structure?
4. What are some costs of running a business? How can costs change from 

month to month?
5. You are a financial advisor. Talk to a business owner about a new operating 

system, cost changes and advertising budget changes.
6. What are some ways to use money to make more money? What are the 

safest types of investments?
7. What are some ways of saving for retirement? At what age do people 

usually retire in your country?
8. What actions occur on a stock market? What are some good stocks to buy in 

your country?
9. What questions should financial advisors ask their clients? What are the 

most popular types of investments in your country?
10. Explain the concept of supply and demand. How does the price affect supply 

and demand?
11. What decisions must someone make before opening a business? What 

official steps are required to open a business in your country?
12. You are a business owner. Talk to a manager about improving profitability, 

discuss a P&L account, raising sales and supply costs.



13. You are an auto insurance policy holder. Talk to an insurance company 
employee about your claim, an estimate of damages and authorization of 
payment.

14. What are some examples of international organizations? What are the 
functions and responsibilities of those organizations?

15. What types of economic theories are popular? What are some criticisms of 
economic theories?
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