


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма  розроблена  для  вступних  фахових  випробувань  для  зарахування  на

навчання на п’ятий курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю
072  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,  спеціалізація  «Фінанси  і  кредит  з
поглибленим вивченням іноземної мови».

Майбутній фахівець повинен мати систему знань щодо сутності та функцій фінансів
як  відносин  з  приводу  утворення,  розподілу  і  використання  централізованих  і
децентралізованих  фондів  грошових  ресурсів;  знань  щодо  здійснення  фінансової
політики,  функціонування  податкового  механізму,  бюджетних  відносин;  значна  увага
приділяється  сфері  функціонування  фінансів  підприємств,  банківського  та  страхового
ринку, фінансового ринку, механізму зовнішньоекономічних відносин.

Метою фахового випробування є встановлення рівня знань та вмінь щодо сукупності
фінансових  відносин,  які  виражають  розподіл  і  перерозподіл  валового  внутрішнього
продукту  та  національного  доходу  на  макро-  та  мікрорівнях.  Їх  знання  необхідні
майбутньому фахівцю для об’єктивної оцінки економічних процесів, які відбуваються у
суспільстві,  розуміння  сутності  та  тенденцій  розвитку  фінансових  відносин  та  їх
особливостей  у  сфері  державних  фінансів  і  фінансів  підприємницьких  структур,
розробки і вирішення актуальних питань теорії і практики фінансової політики держави.

Головні завдання фахового вступного випробування полягають у такому:
- знання сутності і характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі,

засад фінансової політики держави та механізму її  реалізації,  сфер і  ланок фінансової
системи та їх взаємодії;

- вміння виявляти закономірності у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів
підприємницької  діяльності  та  населення  і  розкриття  шляхів  використання  цих
закономірностей  у  практиці  фінансової  роботи;  вплив  фінансів  на  відтворювальні
процеси;

- вміння визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як
одного з важелів економічної політики держави;

-  знання  сутності  та  значення  фінансового  аналізу,  фінансово-економічного
механізму, методів і прийомів його здійснення;

- знання методів оцінювання фінансового ризику;
-  знання  основних  засад  функціонування  банківської  системи;  сутності  кредиту,

депозиту, кредитних відносин;
- знання основних закономірностей функціонування страхового ринку.
Фахове вступне випробування включає чотири модулі дисциплін:
1. Модуль 1 «Фінанси»
2. Модуль 2 «Фінанси підприємств»
3. Модуль 3 «Банківська справа»
4. Модуль 4 «Страхування»
Модулі  є  вибором  випускової  кафедри  і  характеризують  базові  теоретичні  та

практичні  знання  та  вміння  бакалаврів,  що  вступають  на  здобуття  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  «магістр»  спеціальності  «Фінанси,  банківська  справа  та
страхування».



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

1.1. Модуль 1 «Фінанси»
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 
Розглядається  предмет  фінансової  науки,  визначається  сутність  фінансів.

Обґрунтовуються необхідність та характерні особливості фінансів. Зазначаються функції
фінансів і характеризується фінансова система.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Фінанси розглядаються як економічна категорія. Висвітлюється історичний характер

фінансів.
Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки
Розглядаються  історичні  передумови  виникнення  фінансової  науки  та  її  роль  у

суспільстві.  Характеризується  розвиток  фінансової  науки  у  15-19  ст.  Визначаються
характерні риси світової фінансової науки у 20 ст. Наводиться розвиток фінансової науки
у сучасний період.

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика
Висвітлюється  фінансова  політика,  її  сутність,  види  і  значення.  Наводиться

фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Надаються поняття та
система фінансового права.

Тема 5. Податки. Податкова система
Обґрунтовуються сутність, необхідність та види податків. Розглядаються податкова

політика і податкова система України. Характеризується організація податкової роботи та
діяльність державної податкової служби.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система
Визначаються соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету.

Розкриваються  бюджетна  політика  і  бюджетний  механізм.  Розглядаються  бюджетний
устрій  та  бюджетна  система.  Характеризується  економічна  сутність  і  склад  доходів
бюджету. Наводяться видатку бюджету, їх сутність, склад і класифікація. Висвітлюються
бюджетні права та бюджетна ініціатива, а також бюджетний процес.

Тема 7. Бюджетний дефіцит
Наводяться поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету. Аналізуються

соціально-економічні  наслідки  бюджетного  дефіциту.  Розглядаються  джерела
фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація, а також методи обмеження та шляхи
скорочення дефіциту бюджету.

Тема 8. Державний кредит
Розглядається економічна природа та роль державного кредиту. Характеризуються

форми державного кредиту та класифікація державних позик. Аналізується державний
борг: сутність та соціально-економічні наслідки. Висвітлюється управління державним
боргом. 

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Наводяться  сутність,  функції  та  принципи  організації  місцевих  фінансів.

Розглядаються місцеві фінансові інститути та їх характеристика. Обґрунтовується роль
місцевих фінансів в економічній системі держави. Визначається бюджетний федералізм і
фінансове вирівнювання.

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди
Підкреслюються  необхідність,  зміст  і  роль  соціальних  позабюджетних  фондів.

Характеризуються  становлення  та  розвиток  соціальних  позабюджетних  фондів.



Надається  загальна  характеристика  соціальних  позабюджетних  фондів.  Аналізується
вітчизняна практика функціонування позабюджетних фондів.

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання
Надається  поняття  суб’єкта  господарювання,  ознаки  його  ідентифікації.

Здійснюється класифікація суб’єктів господарювання. Визначаються основи організації
фінансів  суб’єктів  підприємництва  (підприємств)  реального  сектору  економіки.
Висвітлюються  основи  організації  фінансів  суб’єктів  підприємництва  –  фінансових
установ. Розглядаються фінанси організацій і  установ,  створених органами виконавчої
влади,  фінанси  некомерційних  організацій  –  об’єднань  громадян,  а  також  фінансова
діяльність підприємців – фізичних осіб.

Тема 12. Фінанси домогосподарств
Розглядається  домогосподарство  як  інституційна  економічна  одиниця  та  суб’єкт

фінансових  відносин.  Визначаються  теоретичні  основи  фінансів  домогосподарств.
Наводяться бюджет домогосподарства, його структура. Аналізуються сукупні ресурси і
сукупні  витрати  домогосподарства,  заощадження  домогосподарства,  їх  класифікація,
мотиви та чинники.

Тема 13. Страхування. Страховий ринок
Обґрунтовується  об’єктивна  необхідність  і  сутність  страхового  захисту.

Характеризуються  страхові  фонди  як  джерело  забезпечення  страхового  захисту.
Розглядаються  економічна  природа  і  сутність  страхування,  функції  і  принципи
страхування. Здійснюється класифікація страхування і розглядаються поняття страхового
ринку, його структура. Характеризується державне регулювання у сфері страхування.

Тема 14. Фінансовий ринок
Розглядається  фінансовий  ринок  у  системі  економічних  відносин.  Визначається

сегментація  фінансового  ринку  і  надається  характеристика  інструментів  фінансового
ринку.  Висвітлюються  суб’єкти  фінансового  ринку,є  фінансові  посередники  із
зазначенням класифікації та функціонального призначення.

Тема 15. Фінансовий менеджмент
Розглядається  сутність  фінансового  менеджменту.  Розкривається  сутність

фінансових рішень, їх розробка, прийняття та реалізація.  Визначається мета й основні
завдання  фінансового  менеджменту,  стратегія  і  тактика  фінансового  менеджменту.
Подаються  принципи і  функції  фінансового  менеджменту, їх  характеристика,  а  також
механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові.

Тема 16. Міжнародні фінанси 
Аргументуються  сутність  та  функціональне  призначення  міжнародних  фінансів.

Розглядається  міжнародний  ринковий  механізм  перерозподілу  фінансових  ресурсів  і
капіталу і міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів.

Тема 17. Фінансова безпека держави
Висвітлюється  економічна  безпека  як  багаторівнева  система:  поняття  та  базові

елементи. Характеризується фінансова безпека:  сутність і  місце в системі економічної
безпеки. Окреслюється механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Наводяться  сучасні  риси  фінансових  систем  країн  з  розвиненою  ринковою

економікою.  Характеризуються  фінансові  системи  Сполучених  Штатів  Америки,
Федеративної Республіки Німеччини, Великої Британії, Франції, Японії, Скандинавських
країн.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу



Приводяться  етапи  економічної  інтеграції  в  Європі.  Розглядається  фінансова
політика  у  контексті  поглиблення  європейської  інтеграції.  Аналізуються  валютно-
фінансова  конвергенція  та  особливості  організації  фінансів  Європейського  Союзу.
Характеризуються  бюджет  Європейського  Союзу,  бюджетна  стратегія  і  бюджетний
процес.  Вивчається  гармонізація  та  уніфікація  податкової  політики  в  межах
Європейського  Союзу.  Висвітлюються  валютна  інтеграція,  а  також  спільна  валютна
політика та запровадження євро. Здійснюється огляд основних інституту цій ЄС та їх ролі
у формуванні єдиної фінансової політики.

Питання для підготовки з модулю 1 «Фінанси»:
1. У чому полягає внутрішній зміст фінансів?
2. Яка форма прояву фінансових відносин?
3. Що таке фінансова діяльність?
4. Що є інструментом фінансових відносин?
5. Які фінансові категорії є вихідними?
6. Що є об’єктами фінансових відносин?
7. Хто є суб’єктами фінансових відносин?
8. Які характерні ознаки фінансів?
9. У чому полягає роль фінансів у суспільстві?
10. У чому сутність моделі фінансових відносин у суспільстві?
11. Чим характеризується фінансова модель ринкової економіки?
12.Що  являє  собою  фінансова  система  за  внутрішньою  та  організаційною

структурами?
13. Що відображають фінанси суб’єктів господарювання?
14. Який склад державних фінансів і що вони характеризують?
15. Що включають міжнародні фінанси?
16. Що таке фінансовий ринок, його структура і роль?
17. Що таке фінансові органи і фінансові інституції?
18. Яка сфера діяльності Міністерства фінансів України?
19. Які функції і повноваження Рахункової палати України?
20. Що являє собою Міжбанківська валютна біржа?
21. Які завдання і функції покладено на Національний банк України?
22. Які функції й операції виконують комерційні банки?
23. Що таке фондова біржа?
24. Що собою являють фінансові посередники на фінансовому ринку?
25. Сутність і складові фінансової політики.
26. Сутність та інструменти фіскальної політики.
27. Сутність та інструменти монетарної політики.
28. Що являє собою податкова політика, які її задачі та інструменти?
29. Які існують види фінансової політики?
30. У чому сутність дискреційної та недискреційної фінансової політики?
31. У чому полягає сутність та які існують інструменти фінансового регулювання?
32. У чому сутність та завдання фінансового планування?
33. Що таке фінансовий контроль та які його види, форми й методи?
34. Які фінансові категорії відображають функціонування державних фінансів?
35.  Що  являє  собою  бюджет  як  економічна  категорія?  Які  характерні  ознаки

бюджетних відносин?
36. На які рівні та ланки поділяється система державних фінансів?
37. Що являє собою система державних доходів?



38. Що являє собою система державних видатків?
39. Які ланки включає у себе бюджетна система України?
40. Що таке бюджетний дефіцит і які існують джерела його покриття?
41. Які існують форми платежів юридичних і фізичних осіб державі?
42. Наведіть класифікацію податків. Які функції податків?
43. Які існують види податкових ставок?
44. Який склад і структура податкової системи України?
45. Розкрийте суть поняття «місцеві фінанси» та причини їх виникнення.
46. Назвіть системи касового виконання місцевих бюджетів.
47. Які цільові фонди створюються в Україні та на які групи вони поділяються?
48. Які існують форми державного кредиту?
49. Що таке державний борг, які його види ви знаєте?
50. Що таке фондовий ринок?
51. Що таке ринок фінансових послуг?
52. Які види цінних паперів ви знаєте? За якими критеріями вони класифікуються?
53. Які існують види фінансових посередників?
54. Які функції виконує фондова біржа?
55. Які виділяються суб’єкти ринку цінних паперів?
56. Що таке валютне регулювання?
57. Які існують методи визначення валютного курсу?
58. Які характерні ознаки Бреттон-Вудської та Ямайської валютних систем?
59. Які функції виконує МВФ?
60. Які завдання і функції Європейського центрального банку?

1.2. Модуль 2 «Фінанси підприємств»
Тема 1. Основи фінансів підприємств
Поняття  й  суть  фінансів  підприємств.  Функції,  загальні  та  специфічні  ознаки

фінансів  підприємств,  зовнішня  та  внутрішня  сфери  фінансових  відносин.  Фінанси
підприємств за умов формування ринкової економіки.

Грошові  фонди,  види  та  джерела  фінансових  ресурсів  підприємства.  Поняття  та
принципи комерційного розрахунку організації фінансів підприємств. 

Зміст,  завдання,  напрямки  фінансової  діяльності  підприємства  (прогнозування  та
планування, аналіз та контроль, оперативна поточна фінансово-економічна робота). Зміст
фінансового менеджменту та задачі управління фінансами підприємства.

Фінансовий механізм підприємства:  фінансові  методи;  фінансові  важелі;  правове,
нормативне та інформативне забезпечення.

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств
Сутність  і  значення  грошових  розрахунків  у  діяльності  підприємств.  Поняття

грошового обороту, активні та пасивні гроші, маса грошей в обороті.
Готівкові  розрахунки як частина загального грошового обороту країни. Готівково-

грошові розрахунки на підприємствах та сфера їх застосування.  Організація грошово-
готівкових розрахунків. Проведення касових операцій, касова дисципліна.

Система, класифікація безготівкових розрахунків, форми безготівкових розрахунків
(платіжне  доручення,  платіжна  вимога,  чек,  акредитив,  вексель,  інкасове  доручення).
Основні принципи організації безготівкових розрахунків.

Види та порядок відкриття банківських рахунків, банківські рахунки в національній
валюті  (поточні,  бюджетні,  кредитні,  депозитні),  рахунки в іноземній валюті  (поточні,
розподільчі, кредитні, депозитні).



Розрахунково-платіжна  дисципліна,  її  зміст  і  значення  для  забезпечення
господарської  діяльності.  Договірні,  банківські  (кредитні),  фінансові  санкції,  види
покарань у випадку порушення розрахунково-платіжної дисципліни.

Тема 3. Грошові надходження підприємств
Поняття грошових коштів та еквівалентів грошових коштів. Склад та характеристика

грошових надходжень за звітом про рух грошових коштів. Основні джерела грошових
надходжень підприємства: операційна, інвестиційна, фінансова діяльність підприємства.
Зовнішні та внутрішні грошові потоки підприємства. 

Виручка  від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг).  Фактори,  які  впливають  на
величину  виручки.  Особливості  формування  виручки  від  реалізації  на  підприємствах
різних галузей економіки. Розрахунок та планування виручки. Складові ціни, види цін.

Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації
(метод нарахування, касовий метод).

Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового чистого доходу.
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Поняття витрат, доходів, прибутків, збитків. Економічний зміст прибутку. Прибуток

як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
Прибуток  від  реалізації  продукції.  Звіт  про  фінансові  результати  діяльності

підприємства. Фактори та джерела формування прибутку.
Собівартість продукції та її  вплив на прибуток. Складові виробничої собівартості

продукції  (прямі  матеріальні  витрати,  прямі  трудові  витрати,  інші  прямі  витрати,
загальновиробничі витрати), витрати на збут, адміністративні витрати.

Розрахунок прибутку від реалізації. Сутність та методи обчислення рентабельності.
Формування чистого прибутку підприємств і його використання.
Тема 5. Оподаткування підприємств
Сутність,  суспільне  призначення  та  функції  податків.  Елементи  системи

оподаткування. Види податкових ставок. Класифікація податків.
Структура податкової системи України. 
Об’єкти та суб’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок обчислення та сплати:

податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток, ПДВ, акциз, мито. Державне мито.
Об’єкти та суб’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок обчислення та сплати

місцевих податків. Спрощена система оподаткування. 
Тема 6. Оборотні активи та їх організація на підприємстві
Сутність та структура оборотних активів підприємства. Обіг оборотного капіталу в

процесі  діяльності  суб’єкту  господарювання.  Характеристика,  переваги  та  недоліки
оборотних коштів.

Основні принципи побудови системи організації оборотного капіталу. Необхідність і
методи визначення потреби в обігових коштах. Метод прямого розрахунку й сфера його
застосування. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. 

Фінансові  показники  для  аналізу  оборотних  активів  на  підприємстві.  Показники
ефективності  використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і способи їх
прискорення. 

Власні  та  залучені  джерела  фінансування  оборотного  капіталу,  види  політики
фінансування оборотних активів.

Тема 7. Необоротні активи та їх організація на підприємстві
Склад  і  структура  необоротних  активів  підприємства.  Характеристика  та

класифікація необоротних активів. 



Знос та його види. Порядок та методи розрахунку амортизації необоротних активів.
Процедура формування амортизаційного фонду. 

Відтворення основних засобів: просте, розширене. 
Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів.
Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень.
Тема 8. Кредитування підприємств
Кредит та його функції. Принципи кредитування. Загальноекономічні та специфічні

причини  виникнення  кредитних  відносин.  Індивідуальний  кругообіг  коштів
підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа
залучення кредитів.

Класифікація  кредитів  за  кредиторами,  за  формами  та  видами,  за  метою
використання, за забезпеченням, за порядком надання. Банківське кредитування (цільова
спрямованість, термін кредиту, відсоткова ставка, валюта кредиту, види обслуговування,
суб’єкти  кредитування).  Кредити  банків  (строковий  кредит,  кредитна  лінія,
контокорентний  кредит  (овердрафт),  кредит  під  облік  векселів),  кредитно-гарантійні
послуги (акцептний кредит, авальний кредит), послуги кредитного характеру (факторинг,
лізинг). Сутність лізингової угоди, види, об’єкти, суб’єкти лізингу, вартість лізингу.

Небанківське кредитування підприємств.  Товарний кредит, умови його отримання
підприємствами та погашення. Державне кредитування, міжнародне кредитування.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств
Оцінка  фінансового  стану  підприємства,  її  необхідність  та  значення.  Фінансовий

стан  підприємства,  фактори  впливу.  Мета  та  основні  завдання  фінансового  аналізу.
Зовнішній  та  внутрішньогосподарський  фінансовий  аналіз.  Прийоми,  методи,  моделі
оцінки фінансового стану підприємства.

Показники  фінансового  стану  підприємства.  Інформаційне  забезпечення  оцінки
фінансового  стану  підприємства.  Показники  бухгалтерської  звітності,  які
використовуються для оцінки фінансового стану.

Комплексна оцінка фінансового стану.
Сутність  майнового  стану  підприємства,  сутність  ліквідності,  платоспроможності

(фінансової стійкості), ділова активність, рентабельність та прибутковість підприємства:
показники, методика їх визначення, нормативи, фактори впливу, оцінка та аналіз.

Тема 10. Фінансове планування на підприємстві
Зміст планування як функції  управління. Система та види планування. Фінансове

планування: зміст, мета, причини, актуальність, основні задачі та питання для вирішення.
Етапи  фінансового  планування.  Види  фінансових  планів:  довгостроковий,
короткостроковий.  Варіанти  фінансових  планів:  оптимістичний,  песимістичний,
найбільш імовірний.

Прогнозування фінансової діяльності, поточне та оперативне планування фінансової
діяльності підприємства. Умови та принципи формування фінансових планів.

Фінансовий план підприємства. Зміст та структура фінансового плану підприємств
(баланс доходів і видатків). Система поточного фінансового планування.

Методи  фінансового  планування.  Класифікація  за:  об’єктивністю,  використанням
математичного апарату, автономністю, вартістю щодо часу та людських ресурсів, інших
витрат для впровадження того чи іншого методу.

Суб’єктивні методи планування фінансової діяльності  підприємства: метод оцінки
показників,  опитування  покупців,  журі  управляючих,  експертні  оцінки.  Об’єктивні
методи  планування:  нормативний  метод,  екстраполяція  трендів,  метод  декомпозиції;



економіко-математичне  моделювання,  балансовий  метод,  метод  оптимізації.  Сутність,
характеристика, переваги та недоліки.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного
періоду. Показники виробничо-господарської  діяльності  планового  періоду  як  вихідна
база для фінансового планування.

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансова  стійкість  як  передумова  стабільного  стану  та  економічної  безпеки

підприємства: сутність, внутрішні та зовнішні фактори впливу, умови забезпечення.
Банкрутство: сутність, причини, негативні та позитивні наслідки банкрутства. Види

банкрутства  підприємства:  реальне,  технічне,  навмисне,  фіктивне.  Процедура
банкрутства.  Основні  функції  фінансового  менеджменту  в  процесі  здійснення
ліквідаційних  процедур  при  банкрутстві.  Черговість  розподілу  коштів  при  ліквідації
майна підприємства-банкрута.

Політика  та  принципи  антикризового  фінансового  управління  підприємством.
Діагностика  банкрутства:  системи,  етапи,  показники,  методи,  оцінка  масштабів.
Аналітична модель Альтмана.

Санація  підприємства,  випадки  проведення.  Етапи  управління  санацією
підприємства. Основні форми санації підприємства, спрямовані на рефінансування його
боргу. Санація підприємства, спрямована на його реструктуризацію. Санаційний аудит.

Питання для підготовки з модулю 2 «Фінанси підприємств»:
1. Що собою являють фінанси підприємств?
2. Призначення і роль фінансів підприємств.
3. Сутність та види фінансових відносин.
4. Грошові фонди підприємств.
5. Фінансові ресурси підприємств.
6. Фінансова діяльність та фінансова робота на підприємстві.
7. Види грошових потоків на підприємстві.
8. Сутність та принципи безготівкових розрахунків
9. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
10. Форми безготівкових розрахунків.
11. Принципи організації готівкових розрахунків на підприємстві.
12. Розрахунково-платіжна дисципліна.
13. Види діяльності підприємства.
14. Формування і розподіл доходу підприємства.
15. Собівартість продукції та її складові.
16. Формування та розподіл прибутку.
17. Система прямого оподаткування: податок на прибуток підприємства.
18.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
19. Система прямого оподаткування: податок з доході фізичних осіб.
20. Непрямі податки: податок на додану вартість.
21. Сутність, склад оборотних активів.
22. Тривалість операційного циклу підприємства.
23. Позитивні та негативні сторони оборотних активів.
24. Показники оцінки стану та ефективності використання оборотних коштів.
25. Нормування оборотних активів.
26. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом.
27. Джерела формування оборотних коштів.
28. Види політик фінансування необоротних активів підприємства.



29. Сутність та структура необоротних активів підприємства.
30. Позитивні та негативні сторони необоротних активів.
31. Сутність та види відтворення основних засобів.
32. Сутність та види зносу основних засобів.
33. Порядок розрахунку бухгалтерської амортизації.
34. Порядок розрахунку податкової амортизації основних фондів.
35. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.
36. Призначення та роль кредитування підприємств.
37. Причини та класифікація кредитування підприємств.
38. Сутність та види банківського кредитування підприємств.
39. Сутність та види небанківського кредитування підприємств
40. Сутність та види комерційного кредитування.
41. Сутність та види лізингу
42. Сутність та види факторингу
43. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
44. Показники майнового фінансового стану підприємства
45. Показники ліквідності підприємства
46. Показники фінансової стійкості підприємства
47. Показники ділової активності підприємства
48. Показники рентабельності підприємства
49. Система планування на підприємстві.
50. Задачі та об’єкти фінансового планування на підприємстві
51. Об’єктивні методи планування
52. Суб’єктивні методи планування
53. Банкрутство підприємства: сутність, причини, види.
54. Процедура проведення справи про банкрутство
55. Сутність мирової угоди, процедура ліквідації підприємства
56.  Методи  оцінки  масштабів  фінансової  кризи  та  ймовірності  банкрутства  на

підприємстві
57. Сутність антикризового управління на підприємстві.
58. Задачі та процедура фінансової санації підприємства
59. Види фінансової санації підприємства
60. Суб’єкти та план санації.

1.3. Модуль 3 «Банківська справа»
Тема 1. Становлення та розвиток банківської системи України 
Сутність та особливості побудови сучасної банківської системи України. Банки як

посередники  грошового  обігу.  Створення  дієвого  механізму  страхування  банківських
ризиків.  Центральний  банк,  його  роль  у  ринковій  економіці.  Комерційний  банк  як
фундамент вітчизняної банківської системи. Сучасне розуміння суті комерційного банку
як  підприємства,  що  займається  бізнесом.  Види  комерційних  банків,  їх  створення  та
розвиток згідно з вітчизняним банківським законодавством. Механізм взаємозв’язку між
окремими ланками банківської системи, її завдання та функції. Загальна характеристика
сучасних банківських продуктів у вітчизняній економіці. Види банківських послуг та їх
розвиток.  Базові  операції  банківських  установ.  Економічні  методи  регулювання
взаємовідносин банківської системи. Глобалізація банківської діяльності

Тема 2. Національний банк та його грошово-кредитні операції 



Головне  завдання  Центрального  банку  країни.  Економічний  аспект  незалежності
Центрального  банку. Національний  банк  та  його функції.  Цілі  розробки  та  реалізації
грошово-кредитної  (монетарної)  політики  Національного  банку  України:  стратегічні,
проміжні та тактичні.  Інструменти монетарної політики. Сутність політики відкритого
ринку.  Резервна  функція  Національного  банку.  Облікова  (дисконтна)  та  ломбардна
політика. Політика обов’язкових резервів. Емісія готівкових грошей як головна функція
Національного банку України. Функції НБУ як банку банків, фінансового обслуговування
держави:  зберігання  централізованого  золотовалютного  запасу;  нагляд  і  контроль.
Дотримання банками обов’язкових нормативів і вимог, встановлених НБУ.

Тема 3.  Організація  діяльності  та  формування  капіталу  комерційних  банків
Умови створення комерційних банків в Україні, організація та ліцензування їх діяльності.
Економічна  характеристика  ресурсів  комерційного  банку.  Особливості  формування
власних банківських коштів. Принципи формування власного капіталу та його значення.
Способи збільшення статутного фонду комерційного банку. Функції управління власним
капіталом  банку.  Види  залучених  (депозитних)  коштів  банку:  депозити  (вклади)  до
запитання, термінові або строкові, умовні. Запозичені кошти комерційного банку. Кошти,
отримані від емісії та продажу облігацій. Кредити, отримані від інших банках, у тому
числі в НБУ.

Тема 4. Управління пасивами та активами комерційних банків 
Види  діяльності  комерційних  банків  та  їх  економічний  зміст.  Пасивні  операції.

Активні операції. Банківські послуги. Сутність і класифікація пасивів банку. Управління
власним  капіталом  та  його  функції.  Управління  залученими  (депозитними)  та
запозиченими (не  депозитними) коштами.  Збільшення статутного фонду комерційного
банку: способи та напрями. Акумуляція вільних ресурсів у комерційних банках. Емісія
власних цінних паперів та їх види. Ощадні (депозитні) сертифікати. Прості та переказні
векселі. Облігації. Сутність і класифікація активів банку. Активні операції комерційних
банків. Особливості управління активами. Кредитні операції як складова активів банків.
Активні операції банківських установ з цінними паперами.

Тема 5. Організація банківського кредитування 
Кредитні взаємовідносини між банком і позичальником. Сутність, види та принципи

банківського  кредитування.  Механізм  банківського  кредитування  (довго-  і
короткострокового) юридичних і фізичних осіб. Класифікація банківських кредитів.

Етапи  банківського  кредитування.  Умови  кредитування.  Оцінка
кредитоспроможності  позичальника.  Форми  та  види  забезпечення  повернення
банківського кредиту (вітчизняний і зарубіжний досвід). Кредитний ризик і способи його
мінімізації.  Проблемні  кредити.  Заходи  щодо  повного  і  своєчасного  повернення
проблемних позичок.

Тема 6. Розрахункова діяльність комерційних банків 
Платіжний оборот та його структура. Готівкові та безготівкові грошові розрахунки.

Місце  і  роль  безготівкових  розрахунків  у  народному  господарстві.  Форми  та  схеми
безготівкових  розрахункових  і  платіжних  документів:  платіжні  доручення,  платіжні
вимоги-доручення:  чеки,  акредитиви,  векселі.  Порядок  надання  клієнтам  банку
розрахункових  послуг.  Сфера  застосування,  переваги  та  недоліки  окремих  форм
безготівкових  розрахунків  і  способів  платежу.  Організація  готівкових  грошових
розрахунків  суб’єктів  господарювання.  Кругообіг  готівкових  грошей.  Організація
надходження готівкових грошей до кас комерційних банків. Касові послуги комерційних
банків.  Прогнозування  обороту  готівкових  грошей  в  банках.  Касова  дисципліна  і
контроль за її дотриманням Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів



комерційними банками. Ведення поточних депозитних рахунків, валютних, безготівкових
міжгосподарських  розрахунків.  Закриття  рахунків.  Система  електронних  платежів.
Розрахунки з використанням пластикових карток.

Тема 7. Послуги комерційних банків: трастові та інші послуги Характеристика
та види банківських послуг. Посередницькі послуги. Участь у випуску, розміщені цінних
паперів  клієнтів-емітентів.  Факторинг.  Суть  факторингової  угоди.  Лізингові  послуги:
вітчизняний  і  зарубіжний  досвід.  Трастові  банківські  послуги.  Управління  майном:
розпорядження  успадкуванням;  управління  персональними  трастами;  опікунство  та
збереження майна. Агентські посередницькі  послуги. Гарантійні послуги.  Депозитарні
послуги. Страхові послуги. Класифікація і  характеристика інших послуг комерційного
банку.  Товарно-комісійні  послуги.  Операції  з  дорогоцінними  металами,  природним
дорогоцінним  камінням  і  виробами  з  них.  Сумісна  діяльність  комерційних  банків.
Економічні інтереси банків і клієнтів щодо надання банківських послуг

Тема 8. Інвестиційна діяльність банківських установ 
Економічна сутність, структура та цілі банківських інвестицій. Правове регулювання

інвестиційної  діяльності  в Україні.  Інвестиції  та позики: загальні риси та відмінності.
Інвестиційний портфель комерційного банку. Інвестування шляхом кредитування. Цінні
папери  як  об’єкт  банківських  інвестицій.  Види  цінних  паперів  у  портфелі  банку.
Інвестиційні операції банку з цінними паперами, портфель цінних паперів до погашення.
Ефективність  банківських  інвестицій.  Ризик  інвестицій  і  безпека  банківських  коштів.
Диверсифікація  вкладень.  Ліквідність  і  дохідність  банківських  інвестицій.  Резерв  на
покриття можливих втрат від операцій з цінними паперами. Оцінка ризику та дохідності
банківських інвестицій

Тема  9.  Обслуговування  зовнішньоекономічних  зв’язків  банківськими
установами 

Необхідність  міжнародних  операцій  комерційних  банків.  Операції  з  іноземною
валютою для імпортерів  та  експортерів,  суть  і  основні  види.  Поняття “обмінні  курси
валют”.  Коливання  обмінних  курсів  та  основні  способи  уникнення  або  зведення  до
мінімуму втрат від цих коливань. Валютний ринок. Купівля та продаж валюти. Валютний
курс. Валютна позиція. Валютний ризик. Валютні послуги: ведення банківського рахунка
в  іноземній  валюті;  укладання  форвардних  угод;  укладання  валютних  опціонів.
Здійснення міжнародних розрахунків. Форми розрахунків: банківський переказ, інкасо,
акредитив. Механізм банківського забезпечення інтересів покупців і продавців у процесі
міжнародних розрахунків. Банківське фінансування експортно-імпортних операцій.

Тема 10. Фінансова стійкість комерційних банків 
Зміст фінансової звітності банківської установи. Фінансові звіти та оцінка діяльності

банку за допомогою фінансових показників. Поняття балансу банку, балансових рахунків.
Принципи бухгалтерського обліку банківської діяльності. Кредитний ризик. Фінансовий
ризик. Процентний ризик. Способи управління ліквідністю та резервами банку. Способи
захисту банку від фінансових ризиків. Розрахунок показників ліквідності та дохідності
банку.  Управління  активами  і  пасивами  банків.  Забезпечення  фінансової  стійкості
банківських установ: вітчизняний і зарубіжний досвід.

Питання для підготовки з модулю 3 «Банківська справа»:
1. Порядок створення та організаційна структура комерційних банків. 
2. Регулювання діяльності комерційних банків. 
3. Ліквідність комерційного банку. 
4. Платоспроможність комерційного банку. 
5. Доходи, витрати та прибуток комерційного банку. 



6. Ресурси комерційних банків. 
7. Формування власного капіталу комерційного банку. 
8. Грошові збереження населення. 
9. Депозитні операції комерційних банків. 
10. Активні операції комерційного банку. 
11. Аналіз діяльності комерційного банку. 
12. Аналіз кредитоспроможності позичальників. 
13. Банківська система України, її склад і функції окремих ланок. 
14. Банківське обслуговування фізичних осіб. 
15. Банківський контроль у процесі кредитування юридичних осіб. 
16. Банківські операції з векселями. 
17. Банківські операції з іноземною валютою. 
18. Банківські послуги. 
19. Банківські ризики. 
20. Безготівкові розрахунки населення. 
21. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. 
22. Види кредитів комерційних банків.
23. Етапи процесу кредитування. 
24. Забезпечення повернення банківських кредитів. 
25. Застава як форма забезпечення банківського кредиту. 
26. Залучення банківських ресурсів та їх планування. 
27. Зміст і значення кредитного договору. 
28. Інвестиційні операції комерційних банків. 
29. Касові операції комерційних банків.
30. Комерційний кредит і вексельний обіг. 
31. Контокорентний кредит. 
32. Кредити під цінні папери. 
33. Кредити, пов’язані з вексельним обігом. 
34. Кредитна лінія як метод кредитування. 
35. Кредитний ризик і способи його мінімізації. 
36. Кредитні союзи. 
37. Кредитування фізичних осіб на споживчі потреби. 
38. Лізинг та його місце в банківській діяльності. 
39. Міжбанківський кредит, його роль у формуванні ресурсів комерційних банків. 
40. Організація готівкових грошових розрахунків. 
41. Організація грошових розрахунків у народному господарстві. 
42. Організація міжбанківських розрахунків. 
43. Особливості кредитування малого бізнесу. 
44. Пасивні операції комерційного банку. 
45. Пластикові картки та їх місце в діяльності банків України. 
46. Порядок видачі і способи погашення кредитів. 
47. Посередницькі послуги комерційних банків. 
48. Проблемні кредити та специфіка роботи комерційного банку з ними. 
49. Процент за кредит: диверсифікація, призначення та роль. 
50. Ризик і ліквідність інвестиційних операцій комерційних банків. 
51. Страхування депозитів юридичних або фізичних осіб. 
52. Страхування кредитних операцій як спосіб захисту від кредитного ризику. 
53. Трастові послуги комерційного банку. 



54. Управління активами комерційного банку. 
55. Управління пасивами комерційного банку. 
56. Факторингові послуги комерційних банків. 
57. Форми забезпечення кредитів, що надаються банками юридичними та фізичними

особами.
58. Форми і методи регулювання грошового обігу. 
59. Форми міжнародних розрахунків. 
60. Форми і способи безготівкових розрахунків.

1.4. Модуль 4 «Страхування»
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування
Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб'єктів

господарювання  та  життєдіяльності  людей на  випадок шкоди,  зумовленої  ризиковими
обставинами.  Страхові  фонди  як  матеріальна  основа  страхового  захисту.  Форми
організації   фондів  страхового  захисту.  Самострахування,  його  джерела  й  межі
доцільного застосування.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування.
Місце страхування в системі  економічних категорій. Функції страхування. Сфери

застосування страхування.
Принципи страхування:  страховий інтерес,  максимальна  добросовісність  суб'єктів

страхування, відшкодування втрат у межах збитків, франшиза, суброгація.
Роль  страхування  в  активізації  бізнесу,  економії  коштів,  що  резервуються  на

покриття можливих втрат від непередбачених обставин, та в ефективнішому формуванні
й використанні фондів соціального призначення, збільшенні обсягів інвестицій.

Тема 2. Класифікація страхування
Поняття  класифікації,  її  наукове  та  практичне  значення.  Ознаки  класифікації:

історичні, економічні, юридичні. 
Класифікація за об'єктами страхування.  Галузі  страхування: майнове,  страхування

відповідальності, особисте страхування. Види страхування.
Класифікація  за  родом  небезпеки:  страхування  ризиків  від  вогню,  інженерних,

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків.
Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб усіх форм

власності. Страхування громадян.
Класифікація  за  статусом  страховика.Класифікація  за  спеціалізацією  страховика.

Загальні види страхування. Страхування життя. Перестрахування.
Класифікація за вимогами міжнародних угод.
Класифікація за вимогами внутрішнього законодавства.
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання
Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризику та

розмір шкоди.
Управління  ризиком.  Роль  ризик-менеджменту  у  виявленні,  розпізнавання,

ідентифікації  та  визначення  методів  впливу на ризик.  Виключення ризику. Активне й
пасивне запобігання  ризику.

Суб'єктивні  й  об'єктивні  ризики.  Матеріальні  і  нематеріальні  ризики.  Чисті  і
спекулятивні ризики. Фундаментальні і часткові ризики.

Визначення  страхового  ризику.  Ознаки  страхового  ризику.  Специфіка  ризиків  у
страхуванні майна, відповідальності, в особовому страхуванні.



Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Критерії визначення ціни
страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів.

Тема 4.  Страховий ринок
Поняття страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Страхові послуги як об'єкти

взаємовідносин страховиків  і  страхувальників.  Роль посередників:  страхових агентів  і
брокерів. Етапи та перспективи розвитку страхового ринку України.

Сутність  і  завдання  маркетингу  в   страхуванні.  План  маркетингу. Інформаційне
забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. Страхові договори,
порядок їх підготовки  й укладання. Права й обов'язки сторін. Контроль за виконанням
договорів.

Тема 5. Страхова організація
Страхова  індустрія  як  частина  сфери  послуг.  Її  організаційні  форми.  Порядок

створення,  функціонування  та  ліквідації  страхових  компаній.  Товариства  взаємного
страхування. Спеціалізація страховиків.  

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні.
Структура  страхових  компаній.  Центральний  офіс.  Філіали  й  представництва.

Управління страховою компанією. Страхові об'єднання.
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності
Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Зарубіжний

досвід державного регулювання страхової діяльності.  
Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Реєстрація та ліцензування

страховиків. Контроль за діяльністю страховиків.
Тема 7. Особисте страхування
Страхування  життя  і  його  основні  види.  Змішане  страхування  життя.  Довічне

страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій (ренти).
Обов'язкові  види страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань.

Страхування від нещасних випадків на транспорті.
Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків.
Медичне  страхування.  Суб'єкти  й  об'єкти  страхування.  Умови  обов'язкового

медичного страхування. Добровільне медичне страхування.
Тема 8. Майнове страхування 
Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти й об'єкти страхування, страхові події,

порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.
Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страхування  врожаю

сільськогосподарських  культур  та  багаторічних  насаджень,  страхування  тварин,
страхування будівель та іншого майна.

Страхування  технічних  ризиків.  Транспортне  страхування.  Страхування  майна
громадян: будівель і споруд, тварин, домашнього та іншого майна.

Тема 9. Страхування відповідальності
Страхування  цивільної  відповідальності  власників  автотранспортних  засобів.

Моторне  (транспортне)  страхове  бюро  і  його  функції.  Міжнародна  система  “Зелена
картка”.

Страхування  відповідальності  власників  інших  видів  транспорту.  Страхування
відповідальності  за  неповернення  кредитів.  Страхування  депозитів.  Страхування
відповідальності роботодавців.

Страхування  відповідальності  товаровиробників  за  якість  продукції.  Страхування
професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

Тема 10. Перестрахування і співстрахування



Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб'єкти
перестрахування.  Ринки  перестрахування.  Вимоги,  що  ставляться  до  перестрахування
ризиків у нерезидентів.

Методи  перестрахування.  Факультативне  перестрахування.  Облігаторне
перестрахування.  Факультативно  -  облігаторне  перестрахування.  Облігаторно-
факультативне перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування.

Форми  проведення  перестрахувальних  операцій.  Пропорційне  перестрахування.
Квотні,  ексцедентні,  квотно-ексцедентні  договори  пропорційного  перестрахування,  їх
характеристика, переваги та недоліки.

Непропорційне  перестрахування:  на  базі  ексцеденту  збитку,  на  базі  ексцеденту
збитковості.

Співстрахування й механізм його застосування.
Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика
Склад  доходів  страховика.  Доходи  від  страхової  діяльності.  Зароблені  страхові

премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.
Витрати страховика: їх склад і економічний зміст. Собівартість страхової послуги.

Виплата  страхових  сум і  страхового  відшкодування.  Витрати  на  утримання  страхової
компанії.

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від
інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку.

Оподаткування страховиків.
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії
Поняття  фінансової  надійності  страховика  та  значення  останньої.  Власні  кошти

страховика. Тарифна політика. Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір
ризиків. 

Платоспроможність  страховика,  умови  її  забезпечення.  Показники
платоспроможності.  Фактичний  і  нормативний  запас  платоспроможності,  порядок  їх
обчислення.

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності.Технічні резерви, їх
склад.

Питання для підготовки з модулю 4 «Страхування»:
1. Сутність страхової діяльності. Організаційні форми страхових фондів.
2. Соціальне страхування: сутність і організація.
3. Функції страхування у суспільному відтворенні.
4. Основні передумови та принципи страхування.
5. Класифікація форм і галузей страхової діяльності.
6. Поняття ризику у страхуванні.
7. Первинне страхування і перестрахування.
8. Обов’язкове страхування: призначення і види.
9. Страхова премія, її структура і принципи визначення.
10. Організаційно-правові форми страхових організацій.
11. Страхові посередники.
12. Державний нагляд за страховою діяльністю
13. Ліцензування страхової діяльності.
14. Нормативно-правова база страхової діяльності
15. Договір страхування: сутність, види, форми.
16. Права і обов’язки страхувальника щодо договору страхування.
17. Права і обов’язки страховика щодо договору страхування.



18. Зміст, функції, форми і види страхування життя.
19. Принципи і організація страхування від нещасних випадків.
20. Об’єкти і види майнового страхування
21. Подвійне страхування і його наслідки
22. Форми і умови виплат страхового відшкодування.
23. Форми перестрахування: факультативне і облігаторне
24. Доходи страхової компанії
25. Оподаткування страхових компаній
26. Страхові резерви страхової компанії: призначення і види
27. Розрахунок тарифних ставок по страхуванню життя
28. Зміст і види добровільного медичного страхування
29. Добровільне страхування від нещасних випадків
30. Обов’язкове страхування від нещасних випадків
31. Принципи майнового страхування
32. Визначення страхової суми у майновому страхуванні
33. Форми власної участі страхувальника у збитку
34. Страхування збитків від перерви у виробництві
35. Страхування майна громадян з відповідальністю за всі ризики
36. Страхування автотранспорту «каско»
37. Страхування вантажоперевезень
38. Сутність морського страхування і його економічна сутність
39. Страхування корпуса судна (каско)
40. Страхування відповідальності перевізника
41. Страхування технічних ризиків: сутність та види
42. Страхування цивільної відповідальності: страхове забезпечення і форми
43. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
44. Страхування професійної відповідальності
45. Страхування цивільної відповідальності підприємства
46. Страхування цивільної відповідальності виробника товарів
47. Видатки страхової компанії
48. Фінансові результати діяльності страхових компаній
49. Фінансовий потенціал страхової компанії
50. Резерви щодо страхування життя
51. Резерви незаробленої премії
52. Розміщення страхових резервів
53. Умови договору страхування
54. Порядок укладання договору страхування
55. Правові передумови укладання договору страхування
56. Припинення договору страхування
57. Критерії ризиків, що страхуються.
58. Об’єднання страховиків.
59. Страхова виплата. Як визначається її розмір?
60. Що визначає франшиза у страхуванні?

2. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ
Оволодіння  системою знань,  що відповідають  вимогам освітньо-кваліфікаційного

рівня  «магістра»  за  спеціальністю  072  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,
передбачає,  що вступники повинні мати диплом бакалавра із зазначеного напряму або
перехресного  напряму,  що  передбачений  правилами  прийому;  вільно  володіти



державною  мовою,  мати  здібності  до  оволодіння  знаннями  та  навичками  в  галузі
фундаментальних та професійно орієнтованих економічних дисциплін.

Фахове випробування вступників сприяє виявленню здібностей у майбутніх фахівців
у галузі економіки, фінансів, споріднених наук. У процесі його проведення абітурієнти
повинні  показати  навики  та  вміння  досліджувати  фінансово-економічні  явища  та
процеси, що необхідно для чіткого визначення індивідуальних орієнтирів застосування
власних здібностей та реалізації  набутого професійного потенціалу в умовах ринкової
системи.

Вступник повинен знати:
- теоретичне обґрунтування фінансового механізму при формуванні і використанні

централізованих та децентралізованих фондів ресурсів;
- принципи організації фінансів у різних сферах діяльності;
- основи формування і використання цільових грошових фондів;
-  можливі  напрямки  удосконалення  фінансів  при  зміні  економічних  і  соціальних

умов розвитку суспільства;
- розбиратися в багатогранності сутності грошей та їхніх функціях;
- аналізувати грошовий оборот і грошову масу, що його обслуговує, фактори впливу

на швидкість обігу грошей та роль швидкості обігу грошей для економіки держави;
-  узгоджувати  особливості  формування  та  чинники  зміни  попиту  на  гроші  та

пропозиції грошей;
- сутність, види та прийоми фінансового аналізу;
- систему теоретичних категорій, інструментів і принципів дослідження фінансової

діяльності суб’єктів господарювання;
- систему теоретичних категорій,  інструментів і  принципів дослідження страхової

діяльності.
Студент повинен вміти:
- аналізувати сучасні проблеми в сфері фінансів та уявляти напрямки їх вирішення;
- аналізувати проблеми, що виникають в процесі управління фінансами суспільного

призначення;
- узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері

фінансової діяльності;
- визначати тенденції у змінах взаємовідносин господарських структур та громадян з

державними  органами  влади  і  управління,  фінансовими  та  податковими  органами,
інституційними інвесторами, комерційними банками;

- проводити аналіз фінансового стану підприємства;
- визначати страхові ризики, страхові суми.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційне  завдання  містить  30  тестових  питань,  що  охоплюють  всі  теми,

наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 3,33
бали. Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 23,3 26,6 30 33,3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36,6 40 43,3 46,6 50 53,3 56,6 60 63,3 66,6
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
70 73,3 76,6 79,9 83,3 86,6 90 93 96,6 100

Набрані бали включаються до загального вступного рейтингу студента.
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