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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до встановлених 

вимог за освітньою програмою підготовки фахівця освітнього ступеня 

магістр за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 Прийом абітурієнтів, які здобули ступінь бакалавр, ОКР спеціаліст для 

здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» проводиться за результатами фахового 

вступного випробування, яке проводиться в усно-письмовій формі. 

Мета вступного випробування полягає у визначенні рівня 

теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

нормативних і варіативних дисциплін за  освітньою програмою підготовки 

фахівця освітнього ступеня магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки  

освітнього ступеня магістр  абітурієнти повинні мати: 

1. ступінь бакалавра (ОКР спеціаліста) за напрямом підготовки  

6.030508 «Фінанси і кредит» ( спеціальності 7.03050801  «Фінанси і кредит»). 

2. ступінь бакалавра (ОКР спеціаліста)  за іншим напрямом підготовки 

(спеціальністю) за умови успішного складання додаткового вступного 

випробування.  

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою. 
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2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  

 

До програми фахового вступного випробування включені такі основні 

базові дисципліни: 

 «Фінанси»; 

 «Фінанси підприємств»; 

 «Фінансовий аналіз»;   

 «Податкова система»; 

 «Банківська система». 
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3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВАНИЙ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

3.1.Теми навчального матеріалу 

 

3.1.1. «ФІНАНСИ»  

 

Тема 1. Суть фінансів, їх функції та роль 
Фінанси як економічна вартісна, розподільна історична категорія. 

Будова фінансової системи України та загальна характеристика її основних 

ланок. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових 

ресурсів. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб. Функції 

фінансів як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей, 

суспільного призначення фінансів. 

 

Тема 2. Фінансова політика та фінансовий механізм 
Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної 

політики держави. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова 

політика України на сучасному етапі. Фінансовий механізм як сукупність 

форм і методів організації фінансових відносин. Сутність фінансового 

контролю, його значення. Форми, види і методи фінансового контролю. 

Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Правове 

регулювання фінансових відносин. Фінансове право. Розвиток фінансового 

законодавства в Україні. 

 

Тема 3. Бюджет і бюджетний устрій 

Бюджет як економічна  категорія. Бюджетний механізм фінансового 

регулювання в умовах переходу до ринкових відносин. Бюджетний устрій і 

бюджетна система. Бюджетне регулювання. Субсидії, субвенції, дотації, їх 

значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів. Організація бюджетного 

планування. Касове виконання дохідної та видаткової частини державного та 

місцевих бюджетів. 

 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 
Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-

господарської діяльності підприємства. Собівартість продукції та її вплив на 

прибуток. 

Встановлення цін на продукцію та їх вплив на формування прибутку. 

Розподіл прибутку підприємства, його зміст і економічне значення. 

Розподіл прибутку між державою і суб'єктами господарювання. Формування 

чистого прибутку підприємства і його використання. Фонди використання 

грошових коштів підприємства, які утворюються за рахунок чистого 

прибутку. 

 

Тема 5. Податки та податкова система України 
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Податок як економічна категорія. Сутність і функції податків. Види 

податків. Прямі та непрямі податки. Податок на додану вартість та його 

економічна суть. Методика включення ПДВ в ціну товарів, робіт і послуг. 

Визначення оподаткованого обороту ПДВ та строки його сплати до бюджету. 

Акцизи як форма специфічних податків. Пільги щодо акцизного 

оподаткування. Порядок і строки сплати акцизного податку до державного 

бюджету. Мито як джерело доходів Державного бюджету. Платники митного 

збору, механізм його нарахування та порядок сплати. Оподаткування 

прибутку підприємств, його роль і місце в податковій системі. Порядок 

обчислення і строки сплати податку на прибуток до Державного бюджету. 

Платники податку, порядок розрахунку і внесення його в бюджет. 

 

 

3.1.2 «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ » 

 

Тема 1. Сутність фінансів підприємств, 

 їх функції та основи організації 

Основи організації підприємств та їх функції. 

Грошовий оборот. Структура грошового обороту. Безготівковий 

грошовий оборот. Критерії класифікації безготівкових грошових розрахунків. 

Принципи організації безготівкових розрахунків. Види банківських рахунків. 

Порядок відкриття та умови закриття рахунків в комерційних банках. Санкції 

в системі готівково-грошових розрахунках. 

Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна 

характеристика і класифікація. 

Оборотні кошти підприємств, їх економічна суть і організація. Методи 

визначення потреби в оборотних коштах. Показники стану й ефективності 

використання оборотних коштів. 

 

Тема 2. Кредитування та основні його принципи 

Організація процесу обслуговування поточних рахунків в комерційних 

банках. Порядок оформлення розрахункових документів: платіжних 

доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, векселів, 

акредитивів, чеків та ін. 

Основні принципи кредитування та їх загальна характеристика. 

Умови банківського кредитування. Кредитний механізм та його 

елементи. Суб'єкти процесу кредитування та вимоги до них. Форми 

кредитування та сфери їх застосування. Порядок укладання кредитного 

договору. Шляхи погашення кредитів. Відсоткова ставка за кредит. Види 

кредитного ризику та методи його мінімізації. Форми забезпечення 

повернення банківських позик: застава, гарантія, поручительство, 

страхування. Порядок створення та використання резервів за кредитними 

операціями комерційних банків. Класифікація кредитів за рівнем ризику. 

Застосування штрафних санкцій за порушення умов кредитної угоди. 
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Тема 4. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Склад і структура основних засобів підприємства. Показники стану та 

ефективності використання основних засобів. 

Підходи до оцінки стану та ефективності використання основних 

засобів. Амортизація основних засобів. Методи амортизації основних  

засобів. Формування і використання амортизаційного фонду як джерела 

відтворення основних засобів. Інші джерела фінансування відтворення 

основних  засобів. 

Капітальні вкладення підприємств, методи і джерела їх фінансового 

забезпечення. 

 

Тема 5. Оцінка фінансового стану підприємств 
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. 

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 

Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки 

фінансового стану. 

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика 

їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на 

стан ліквідності. 

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на 

платоспроможність підприємств. 

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників 

фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку. 

 

Тема 6. Фінансова санація підприємства 
Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова 

санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. 

Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство 

підприємства, причини та наслідки. 

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Санація шляхом 

реорганізацією та реструктуризацією. 

 

 

3.1.3 «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

 

Тема 1. Значення, основи та інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу 

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового 

аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній 

та внутрішній). 

Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, 

вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний 

та факторний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані та 

формалізовані. Традиційні методи економічної статистики, математико-

статистичні  методи, що застосовуються у фінансовому аналізі. 



 7 

Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та 

напрямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.  

Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності 

підприємства. Характеристика форм фінансової звітності. Методи перевірки  

бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок 

перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. 

Економічна оцінка балансу підприємства. 

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих  

галузей, сфер діяльності та форм власності. Оперативна звітність та 

обстеження як джерела інформації для фінансового аналізу. 

 

Тема 2. Аналіз ліквідності та  платоспроможності підприємства 
Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його 

фінансового стану. Основні показники ліквідності підприємства. Порядок 

розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки. 

Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки 

його фінансового стану. Основні показники платоспроможності 

підприємства.   

Порядок розрахунку перелічених показників платоспроможності і 

методи їх оцінки. 

 

Тема 3. Показники та оцінка фінансового стану підприємства 
Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану 

підприємства. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу 

показників фінансового стану підприємства. Загальна характеристика коштів 

підприємства, їх складу та стану, розміщення та структури. Оцінка сталості 

доходів. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства.  

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності 

підприємства. Поняття прибутковості (рентабельності) підприємства. Аналіз 

рентабельності продукції. Аналіз показників прибутковості (рентабельності) 

та ділової активності підприємства. 

 

Тема 4. Аналіз стану та використання  

оборотних коштів підприємства 

Аналіз наявності власних оборотних коштів. Забезпеченість власними 

оборотними коштами. Причини змін загальної суми власних оборотних 

коштів. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних оборотних 

коштів. Аналіз іммобілізації оборотних коштів. 

Аналіз стану нормативних оборотних коштів по окремих статтях. 

Додержання планових розмірів запасів. Аналіз кредиторської заборгованості. 

Використання в обороті вільних оборотних коштів. 

Аналіз структури розміщення оборотних коштів. Оцінка використання 

оборотних коштів за видами. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз 

обертання активів та ефективності їх використання. 
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Тема 5. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків 

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності 

підприємства. Необхідність, мета та завдання використання грошових 

потоків на підприємстві. Класифікація вхідних грошових потоків 

підприємства та їх характеристика й аналіз. 

Класифікація вихідних грошових потоків підприємства, їх 

характеристика й аналіз. Стратегія управління грошовими потоками, методи 

їх оцінки Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства. 

Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства. 

Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Процентний метод 

оцінки грошових потоків. Методи розрахунку обертання грошових потоків. 

Оцінка динаміки грошових потоків по періодах. 

Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. 

Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Поняття чистого 

грошового потоку. Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліпшення 

управління грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків. 

 

Тема 6. Аналіз майна та капіталу підприємства 

Значення й методи аналізу майна підприємства. Аналіз структури 

майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства. Класифікація та 

порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан 

використання майна підприємства. Основні напрямки поліпшення 

використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування. 

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури 

капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. 

Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що 

характеризують стан використання капіталу підприємства. Основні напрямки 

поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його 

формування. 

 

3.1.4 «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Сутність та види податків 

Сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. 

Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як 

економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету - плата, 

відрахування, неподаткові доходи. 

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як 

основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки 

регулювання економіки та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій 

податків. Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб'єкт (платник) і 

носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, 

податкова ставка, квота. Методи побудови податкових ставок. Універсальні 

та диференційовані податкові ставки. Тверді та процентні ставки. Види 

твердих ставок: фіксовані та відносні. 
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Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні, регресивні. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на 

прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта 

оподаткування - податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за 

ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, - загальнодержавні та 

місцеві податки. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення - 

розкладні і окладні. 

 

Тема 2. Податкова політика держави 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних 

доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в 

умовах ринкової економіки. 

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг 

видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень 

централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність 

від обсягу і характеру функцій держави. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. 

Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна 

ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність 

доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від 

сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне 

розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. 

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і 

структура податкової системи України. Податкова політика України в 

сучасних умовах. 

 

Тема 3. Державна фіскальна служба України 

Фіскальна служба держави. Історія формування служби в Україні. 

Організаційна структура органів державної фіскальної служби та їх основні 

завдання.. Податкова міліція як складова частина органів фіскальної служби 

та її завдання. 

Повноваження органів державної фіскальної служби. Фінансові та 

адміністративні санкції, які накладаються органами фіскальної служби. 

Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. 

 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. 

Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої 

вартості, методи її обчислення. Платники і ставки податку на додану 

вартість. Сутність нульової ставки по податку на додану вартість. Операції, 

що оподатковуються за нульовою ставкою. Об'єкт оподаткування. Операції, 

що включаються в об'єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з 

об'єкта оподаткування. 

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок 

визначення бази оподаткування для операцій різних видів. Пільги по податку 



 10 

на додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: нульова 

ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об'єкта оподаткування. 

Різниця в механізмі нарахування податку на додану вартість за різних видів 

пільг. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає 

сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий 

період. Поняття податкового зобов'язання і податкового кредиту. Порядок 

визначення дати податкового зобов'язання. 

Порядок визначення дати податкового кредиту. Податкова накладна як 

основний звітний податковий документ. Порядок відшкодування податку на 

додану вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою 

ставкою, і для інших видів операцій. Строки сплати ПДВ.  

 

Тема 5. Акцизний податок 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його 

введення в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих податків, 

його недоліки та переваги. Платники акцизного податку. Об'єкт 

оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних 

товарів. Два види ставок по акцизному податку: тверді (фіксовані) та 

процентні (пропорційні). 

Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного 

податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються 

процентні ставки. Порядок визначення сум акцизного податку для 

вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки. 

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів. 

Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та 

імпортерами і використання. Строки сплати акцизного податку для 

імпортерів алкогольних та тютюнових виробів. Особливості митного 

оформлення для імпортерів алкогольних та тютюнових виробів. 

 

Тема 6. Мито 

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. 

Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види 

переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти. 

Платники мита. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення митної 

вартості. Два види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних 

ставок: преференційні, пільгові, повні. Пільги для юридичних і фізичних 

осіб. Порядок надання відстрочок у оплаті мита. Порядок визначення суми 

мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита 

до бюджету. 

 

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Особливості оподаткування прибутку підприємств. Платники податку 

на прибуток підприємств. Ставки податку. Об’єкт оподаткування. Порядок 

розрахунку оподатковуваного прибутку.  
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Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок 

коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду 

та їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду. 

Витрати подвійного призначення. Дата збільшення доходів і витрат звітного 

періоду.  

Амортизація основних засобів. Класифікація основних засобів за 

групами. Механізм застосування методів амортизації. Оподаткування 

операцій особливого виду. Пільги щодо податку на прибуток підприємств. 

Строки сплати податку та подання звітності. 

 

Тема 8. Оподаткування доходів фізичних осіб 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального 

прибуткового оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку на 

доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки оподаткування громадян. 

Податкова соціальна пільга. Податковий кредит. Об'єкт оподаткування. 

Порядок його визначення для громадян. Зменшення сукупного 

оподатковуваного доходу для окремих категорій громадян.  

Фіксований податок як форма сплати прибуткового податку з 

громадян. Умови щодо сплати податку шляхом придбання патенту. Форма 

патенту, порядок його отримання. Розміри фіксованого податку. Строки, на 

які видається патент та порядок його скасування.  

Обов'язки та відповідальність громадян щодо сплати податку на доходи 

фізичних осіб. 

 

Тема 9. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування 

суб'єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і 

фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право 

перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких 

сплачується єдиний податок. Особливості нарахування і сплати єдиного 

податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб'єктів 

підприємницької діяльності - юридичних осіб. Строки і порядок сплати та 

подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до 

бюджетів та державних цільових фондів. 

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - 

суб'єктів підприємницької діяльності. Ставка єдиного податку для суб'єктів 

підприємницької діяльності - фізичних осіб. Строки і порядок сплати та 

подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до 

бюджетів та державних цільових фондів. Порядок переходу платників на 

спрощену систему оподаткування. 

 

Тема 10. Інші податки та збори 

Екологічний податок: загальна характеристика, переваги і недоліки. 

Платники та об'єкт оподаткування.  
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Диференціація ставок залежно, їх місцезнаходження і якісних 

характеристик.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Строки 

сплати. 

 

Тема 11. Податкова політика в системі державного регулювання 

економіки 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. 

Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна 

ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність 

доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від 

сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне 

розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. 

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і 

структура податкової системи України.  

 

3.1.5 «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Історія виникнення, сучасний стан та розвиток банківської 

системи 

Походження та розвиток банків. Поняття та призначення банків. 

Класифікація банків. Сучасні банківські системи та їх характеристики. 

Становлення та розвиток банківської системи України 

 

Тема 2. Предмет і метод дисципліни «Банківська система» 

Предмет і метод навчальної дисципліни «Банківська система». Методологічні 

інструменти теорії банківських систем. Структура та джерельна база курсу. 

Роль дисципліни «Банківська система» у формуванні фінансового світогляду 

студентів. 

Тема 3. Банківська інфраструктура 

Сутність та функції банківської інфраструктури. Елементи банківської 

інфраструктури. Особливості та тенденції банківської інфраструктури. 

Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури. 

 

Тема 4. Банки як суб’єкти господарювання 

Створення та реєстрація банку. Організаційна структура банку. Ліцензування 

банків та банківської діяльності. Реорганізація банку. Ліквідація банку. 

Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи. 

 

Тема 5. Національний банк України: завдання, функції, мережа та 

структура 

Організаційно-правові основи функціонування Національного банку 

України. Функції НБУ.  Операції  Національного банку України. Структура 

Національного банку України. Форми управління НБУ.  
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Тема 6. Банківський капітал 

Сутність, ознаки та функції банківського капіталу. Види та класифікація 

банківського капіталу. Капіталізація банків та її форми. Капіталотворча 

діяльність Центрального банку. 

 

Тема 7. Банківські операції 

Джерела формування ресурсів банку. Кредитні операції банків. 

Розрахунково-касові операції банків.  Операції банків з цінними паперами. 

 

Тема 8. Організація грошового обігу в банках 

Характеристика платіжного обігу. Банківське обслуговування готівкового 

обігу. Безготівкові розрахунки: суть, значення, класифікація та принципи 

організації. Характеристика міжбанківських розрахунків. Система 

електронних банківських послуг населенню. 

 

Тема 9. Спеціалізовані банки 

Сутність та види спеціалізованих банків.  Інвестиційні та іноземні банки. 

Розрахункові банки та ощадні банки.  Зарубіжний досвід спеціалізованого 

банківництва. 

 

Тема 10. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку. 

Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Характеристика основних 

форм міжнародних розрахунків. Порядок здійснення міжнародних 

розрахунків за експортно-імпортними операціями. Відкрита валютна позиція 

банку.  Методика розрахунку відкритої валютної позиції банку. 

 

Тема 11. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку та банківські 

ризики 

Суть і необхідність узагальнюючої оцінки фінансового стану банку. Сутність 

і види банківських ризиків.  Кредитний   ризик банку. Процентний ризик 

банку.  Валютний ризик банку. 

 

Тема 12. Фінансова стабільність та кризи в банківській системі 

Сутність та ознаки фінансової стабільності у банківській системі. Чинники 

впливу на фінансову стабільність у банківській системі. Методи управління 

фінансовою стабільністю у банківській системі. Міжнародні принципи 

організації фінансової стабільності банківської системи. Сутність та ознаки 

банківської кризи. Причини і наслідки банківської кризи. Види та 

класифікації банківських криз. Кризове банківське управління та його 

інструменти.  
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3.2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

3.2.1.«ФІНАНСИ» та «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 
 

1. Сутність фінансів, їх склад і зміст. 

2. Функції фінансів як форма виявлення їх сутності. 

3. Загальна характеристика фінансової системи України та її 

основних ланок. 

4. Фінансова політика та фінансовий механізм. 

5. Фінансове планування та основні його методи. 

6. Платіжний календар як форма оперативного планування. 

7. Сутність фінансового ринку та його функції. 

8. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку. 

9. Мито як інструмент непрямого оподаткування. 

10. Суть і значення грошових розрахунків. Порядок відкриття 

поточних, бюджетних та депозитних рахунків. 

11. Організація безготівкових грошових розрахунків та вимоги до їх 

проведення. 

12. Організація готівкових грошових розрахунків. Обмеження в 

готівкових розрахунках. 

13. Санкції в системі готівково-грошових розрахунках. 

14.  Порядок оформлення розрахункових документів: платіжних 

доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, векселів, 

акредитивів, чеків та ін. 

15. Мито як джерело доходів бюджету. 

16. Бюджетний дефіцит, профіцит і секвестр. 

17. Сутність місцевих податків та їх загальна характеристика. 

18. Фінансовий контроль, його необхідність і значення 

19. Основні принципи кредитування та їх характеристика. 

20. Умови банківського кредитування. Кредитний механізм та його 

елементи.  

21. Суб'єкти процесу кредитування.  

22. Форми кредитування та сфери їх застосування. Порядок 

укладання кредитного договору. 

23. Шляхи погашення кредитів. Відсоткова ставка за кредит.  

24. Форми забезпечення повернення банківських позик: застава, 

гарантія, поручительство, страхування.  

25. Оборотні кошти підприємств. Порядок їх нормування та джерела 

їх фінансування. 

26. Методи визначення потреб в оборотних коштах. 

27. Класифікація грошових надходжень підприємств, їх склад та 

економічна характеристика. 

28. Економічний зміст прибутку, порядок його формування та 

розподіл.  

29. Оцінка фінансового стану підприємств, її необхідність і значення. 

30. Ліквідність і платоспроможність підприємств.  
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31. Податок на додану вартість, його економічна сутність і значення 

в податковій системі України.  

32. Методика включення податку на додану вартість в ціну товарів, 

робіт і послуг. Порядок і строки сплати ПДВ в бюджет. 

33. Акцизний податок. 

34. Сутність оподаткування прибутку підприємств і організацій, його 

роль і місце в податковій системі.  

35. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. 

36. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок 

проведення. 

37. Санаційний аудит. Розробка програми санації. 

38. Банкрутство підприємства. Санація шляхом реорганізації та 

реструктуризації. 

39. Підходи до оцінки стану та ефективності використання основних 

засобів. 

40.  Методи амортизації основних засобів. 

 

3.2.2 «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

 

1. Роль та сутність фінансового аналізу в сучасних умовах.  

2. Внутрішній та зовнішній аналіз: сутність, користувачі, 

особливості 

3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 

4. Методи та прийоми фінансового аналізу 

5. Принципи фінансового аналізу 

6. Баланс як основна форма фінансової звітності: структура, зміст, 

аналітичні обмеження 

7. Необхідність побудови порівняльного аналітичного балансу в 

процесі трендового та просторового аналізу 

8. Аналіз активу балансу 

9. Аналіз пасиву балансу 

10. Використання „Звіту про фінансові результати” у фінансовому 

аналізі 

11. Використання „Звіту про рух грошових коштів” у фінансовому 

аналізі 

12. Використання „Звіту про власний капітал” у фінансовому аналізі 

13. Використання коефіцієнтного аналізу на основі форм фінансової 

звітності 

14. Підходи до оцінки ліквідності та платоспроможності 

підприємства 

15. Показник „власний оборотний капітал”, його сутність, 

характеристики та застосування 

16. Підходи до оцінки фінансової стійкості  підприємства 

17. Підходи до оцінки ділової активності підприємства 

18. Підходи до оцінки прибутковості діяльності підприємства 
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19. Поняття та причини виникнення банкрутства 

20. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства 

 

3.2.3 «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

1. Сутність податків, їх функції та класифікація. Термінологія 

оподаткування. 

2. Принципи, які визначають склад і структуру податкової системи, її 

функції і роль в економічній системі суспільства. 

3. Види податків, їх переваги і недоліки, проблеми справляння. 

4. Поняття податкової політики та її напрямки. 

5. Фіскальна служба держави, склад державної фіскальної служби 

України. 

6. Права та обов'язки податкових органів. 

7. Права та обов'язки платників податків. 

8. Об'єкт та суб'єкти податку на додану вартість. Ставки податку. 

9. Пільги по податку на додану вартість. Направленість пільг та їх дія. 

10. Платники акцизного податку, об'єкт оподаткування. 

11. Місце податку на прибуток в дохідній частині бюджету. 

12. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.  

13. Порядок справляння податку на доходи фізичних осіб. 

14. Податкова соціальна пільга по податку на доходи фізичних осіб. 

15. Сутність мита як джерела доходів бюджету та як засобу 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

16. Платники мита та об’єкт оподаткування. 

17. Екологічний податок, його платники. 

18. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. 

19. Місцеві податки, їх платники.  

20. Місцеві збори, їх різновидність, особливості нарахування та 

сплати до бюджету. 

 

3.2.4 «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

1. Класифікація комерційних банків. 

2. Банківська система України та її характеристика. 

3. Створення та реєстрація комерційних банків. 

4. Ліцензування комерційних банків. 

5. Реорганізація комерційного банку. 

6. Національний банк України, його роль та значення для 

функціонування банківської системи. 

7. Банківські ресурси, їх види та класифікація. 

8. Капітал банку: склад, структура та основні функції. 

9. Депозити як джерело формування залучених коштів банку. 

10. Загальна характеристика економічних нормативів регулювання 

банківської діяльності. 
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11. Основи класифікації банківських операцій і послуг. 

12. Пасивні банківські операції та їх характеристика. 

13. Доходи банку, їх склад та загальна характеристика. 

14. Витрати банку, їх склад та загальна характеристика. 

15. Принципи та умови банківського кредитування. 

16. Кредитний портфель банку: суть, класифікація та порядок 

формування. 

17. Інвестиційний портфель комерційного банку, його класифікація 

та порядок формування. 

18. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу 

комерційного банку. 

19. Основні показники ефективності діяльності банку та їх 

економічний зміст. 

20. Банківські ризики: суть та методи визначення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

072 « ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР 

 

 

Під час складання фахового вступного випробування з дисциплін які передбачені 

програмою, кожен абітурієнт отримує індивідуальний білет, що містить три теоретичних і 

одне практичне ситуаційне завдання.  

На підготовку екзаменаційного білету відводиться 30 хвилин, а викладення відповіді –  

до10 хвилин. 

Відповіді студентів оцінюються за двома критеріями: 

- перший - це відповідь на три теоретичні питання, кожне з яких оцінюється у 25 

балів; 

- другий - оцінювання розрахункової ситуаційної задачі яка оцінюється у 25 балів; 

Загальна оцінка виводиться як арифметична сума балів отриманих за кожен із 

складових екзаменаційного білету. 

Розподіл балів за висвітлення теоретичних питань та виконання практичного 

ситуаційного завдання здійснюється наступним чином: 
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Вимоги до рівня знань 

Теоретичне 

завдання 

3 25 Вичерпна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 опрацював основну і додаткову літературу; 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 може співставити різні точки зору та обґрунтувати свою; 

 здатний відповісти на додаткові питання наукового характеру.  

22 Повна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 опрацював основну і додаткову літературу; 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати. 

20 Достатньо повна відповідь, в якій студент: 

  виявив достатні знання програмного матеріалу; 

  добре оперує термінологією; 

  засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою; 

 під час відповіді допустив незначні неточності. 

15 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями всіх основних категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає помилки. 

10 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями окремих категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає суттєві помилки. 

5 Відповідь, в якій студент: 
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Вимоги до рівня знань 

 самостійно неспроможний висвітлити питання; 

 дає відповідь на додаткові питання після нагадування йому окремих 

категорій, положень. 

0 Повна відсутність відповіді 

Практичне 

ситуаційне 

завдання 

1 25 При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, із застосуванням необхідних формул та 

відповідними поясненнями; 

 результат вирішення задачі вірний; 

 зроблена економічна інтерпретація отриманих результатів та висновки. 

20 При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, із застосуванням необхідних формул; 

 результат вирішення задачі вірний; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

15 При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, але розв’язок невірний; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

10 При вирішенні задачі: 

  при виборі методики допущені незначні помилки; 

 результат вирішення задачі невірний; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

5 При вирішенні задачі: 

  неправильно обрана методика, отже, розв’язок невірний; 

 відсутність відповідних пояснень. 

0 Відсутність розв’язку задачі 

 


