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Пояснювальна записка 
 

Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування при вступі на навчання за 

освітнім ступенем магістра, що  передбачається складання вступного фахового  

випробування.  

Перелік питань для проведення вступного фахового випробування 

базується на навчальному матеріалі фундаментальних та спеціальних 

дисциплін, що вивчались за рівнем бакалавра. 

 Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за 

ступенем магістра полягає у визначенні рівня підготовленості вступників, які 

бажають навчатись у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня магістра 

вступники повинні мати базову вищу освіту та здібності до володіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та 

спеціально-економічних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних 

випробувань спирається на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра 

спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування та відповідає 

вимогам до студентів, які визначені у галузевих стандартах вищої освіти даного 

освітнього рівня.  

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається 

Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні 

екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

Навчальна дисципліна «Фінанси підприємств» 

1. Сутність та призначення фінансів підприємств. 

2. Функції та принципи організації фінансів підприємств. 

3. Організація фінансової роботи та фінансової служби на підприємстві. 

4. Фінансові ресурси та джерела їх формування. 

5. Економічна характеристика і класифікація грошових потоків підприємств. 

6. Характеристика грошових надходжень підприємств. 

7. Характеристика витрат підприємства. 

8. Сутність прибутку та його класифікація.  

9. Рентабельність підприємства та показники, що її характеризують. 

10. Механізм формування та розподілу чистого прибутку підприємства, його 

планування. 

11. Система оподаткування підприємств. 
12. Прямі податки: економічний зміст та порядок сплати. 
13. Непрямі податки: економічний зміст та порядок сплати. 
14. Місцеві податки та збори, що сплачують суб’єкти господарської діяльності. 

15. Склад, структура і кругообіг основних засобів. 

16. Амортизація і знос основних засобів. 

17. Капітальні вкладення, їх класифікація та джерела фінансування.  

18. Оборотні активи підприємств, їх склад та структура. 

19. Показники ефективності використання оборотних активів. 

20. Сутність та принципи організації грошових розрахунків. 

21. Класифікація готівкових та безготівкових розрахунків, характеристика їх 

видів. 

22. Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції в системі грошових 

розрахунків. 

23. Необхідність, сутність, форми та види кредиту. 

24. Банківський кредит, його класифікація, порядок отримання і погашення. 

25. Сутність та організація фінансового планування на підприємстві. 

26. Види фінансових планів та їх характеристика. 

27. Сутність та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану 

підприємства. 

28. Система показників оцінки фінансового стану підприємства. 

29. Економічна сутність санації, порядок її проведення та фінансові джерела. 

30. Економічна сутність банкрутства та його види.  

 
Навчальна дисципліна «Податки та соціальне забезпечення» 

1. Сутність податків та їх призначення. 

2. Функції податків та їх практична реалізація. 

3. Принципи побудови податкової системи. 

4. Класифікація податків. 
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5. Сутність податкової політики та її зв’язок з податковою системою. 

6. Особливості податкової політики в Україні. 

7. Сутність, зміст та напрями податкової роботи. 

8. Структура Державної податкової служби України. 

9. Функції, права та обов’язки працівників  Державної податкової служби 

України. 

10. Значення та завдання обліку платників податків. 

11. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

12. Адміністративні штрафи, джерела їх сплати. 

13. Порядок нарахування пені за прострочення податкових  платежів. 

14. Сутність та види непрямих податків. 

15. Економічний зміст і призначення ПДВ. 

16. Порядок визначення ПДВ до сплати в бюджет. 

17. Призначення акцизного податку. 

18. Види підакцизних товарів і механізм побудови ставок акцизного податку. 

19. Види мита, порядок його нарахування і сплати.  

20. Економічна сутність податку на прибуток підприємств. 

21. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток підприємств. 

22. Сутність та призначення плати за землю.  
23. Оподаткування доходів громадян.  

24. Податкова соціальна пільга та порядок її визначення.  

25. Податкова знижка та порядок її використання. 

26. Ресурсні платежі, порядок їх сплати. 

27. Місцеві податки, збори, порядок їх стягнення. 

28. Єдиний податок: платники, об’єкт оподаткування, порядок визначення бази 

оподаткування, ставки 

29.Транспортний податок: платники, об’єкт оподаткування, ставки податку. 

30. Оподаткування майна в Україні. 

  

Навчальна дисципліна « Банківська справа » 

 

1. Сутність та еволюція банківської справи, генезис поглядів на банківництво. 

2. Особливості банківського бізнесу та організаційні форми його забезпечення 

на ринку банківських послуг. 

3. Банківська система: сутність, структура та функції. Типи та моделі 

банківських систем. 

4. Національний банк України: історія створення, статус, структура та основні 

засади функціонування.  

5. Функції та операції НБУ. Система електронних платежів НБУ. 

6. Сутність, функції та види банків. 

7. Порядок створення, реєстрації та ліцензування банків в Україні. 

8. Організаційна та функціональна структура банку. 

9. Загальна характеристика операцій банків та підходи до їх класифікації. 
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10. Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх 

класифікація. 

11. Власний капітал банку та забезпечення його достатності. 

12. Залучений капітал банку та його характеристика. 

13. Запозичений капітал банку та його загальна характеристика. 

14. Характеристика грошового обороту та платіжних систем. 

15. Сутність і принципи безготівкових розрахунків. Порядок відкриття і ведення 

банківських рахунків. 

16. Форми і способи безготівкових розрахунків та їх характеристика. 

17. Організація готівкових грошових розрахунків та касових операцій банків. 

18. Поняття банківського кредиту, його класифікація та роль в економіці.  

19. Кредитний ризик та методи управління ним.   

20. Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку. 

21. Поняття та види інвестиційних операцій банку. 

22. Операції банків на валютному ринку. Поняття і роль валютної позиції банку 

в управлінні валютним ризиком. 

23. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. 

24. Взаємодія банківської системи з міжнародними фінансовими організаціями: 

МВФ, Світовим банком та іншими. 

25. Сутність економічного та фінансового аналізу діяльності банків. 

26. Поняття та основи аналізу ефективності діяльності банків. 

27. Предмет, метод і завдання банківської статистики. 

28. Поняття банківського менеджменту: об’єкти, суб’єкти, принципи, функції 

банківського менеджменту та підходи до його класифікації. 

29. Система управління банківськими ризиками. 

30. Сутність, принципи та функції банківського маркетингу. 

 

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» 

 

1. Економічна сутність та функції  фінансового ринку. 

2. Моделі та інструментарій фінансового ринку. 

3. Класифікація  фінансового ринку. 

4. Напрями та форми державного регулювання фінансового ринку. 

5. Види фінансового посередництва та категорії фінансових посередників. 

6. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні. 

7. Роль і функції недержавного пенсійного фонду України як фінансового 

посередника  

8. Національна депозитарна система України: структура та функції. 

9. Методи зниження ризику на фінансовому ринку  

10. Сутність та структура ринку цінних паперів. 
11.  Класифікація фінансових інструментів фондового ринку. 
12. Первинний ринок цінних паперів: його сутність і функції. 

13. Вторинний ринок цінних паперів і його функції.  
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14. Інфраструктура ринку цінних паперів. 

15. Лістинг. Вимоги до цінних паперів, що обертаються на фондових біржах 

України. 

16. Поняття і класифікація біржових угод. Типи котирувань. 

17. Поняття фондових індексів та методичні підходи до їх розрахунку. 

18. Економічна сутність похідних цінних паперів. 

19. Порівняльна характеристика форвардних, ф’ючерсних контрактів та 

опціонів. 

20.    Сутність та класифікація фінансових ризиків. 

21. Поняття фондової біржі, її основні ознаки і функції.  

22. Валютне регулювання і валютний контроль. 
23.  Грошовий ринок як складова фінансового ринку. 
24. Суб’єкти та функції грошового ринку. 
25. Фінансові інструменти грошового ринку. 
26. Валютний ринок: його сутність і функції. 
27. Особливості валютного обігу в Україні. 
28. Фінансові інструменти валютного ринку. 
29. Структура міжнародного фінансового ринку. 

30. Функції Міжнародного валютного фонду та його вплив на економіку 

України. 
 

Навчальна дисципліна «Страхування» 
 

1. Виникнення та розвиток страхування. 

2. Роль страхування в забезпеченні захисту майнових інтересів громадян. 

3. Функції страхування в умовах соціально-економічного розвитку України.  

4. Сутність страхування як ринкового механізму забезпечення стабілізації 

економіки. 

5. Страховий ризик як основа договору страхування. 

6. Необхідність класифікації страхових ризиків та її значення для розвитку 

страхування. 

7. Методи оцінки страхових ризиків у вітчизняній та міжнародній практиці 

страхування. 

8. Роль страхових посередників у розвитку страхового бізнесу. 

9. Генезис вітчизняного страхового ринку. 

10. Поняття страхового ринку, його види та їх загальна характеристика. 

11. Структурна побудова страхового ринку. 

12. Регулятори і інструменти страхового ринку. Реалізація страхових послуг. 

13. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. 

14. Необхідність державного регулювання страхової діяльності в умовах 

ринку. 

15. Прямі та непрямі методи державного регулювання страхової діяльності в 

Україні. 

16. Організаційна структура страхової компанії. Ресурси страхової компанії. 
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17. Поняття фондових індексів та методичні підходи до їх 

розрахунку.Особливості ліцензування страхової діяльності в Україні. 

18. Оцінка об’єктів особистого страхування: механізм та особливості. 

19. Види та порядок проведення обов’язкового страхування від нещасних 

випадків в Україні. 

20. Медичне страхування та його розвиток в Україні. 

21. Місце майнового страхування в системі страхового захисту.  

22. Суб’єкти та об’єкти страхування майна підприємств в Україні. 

23. Умови та порядок страхування особливо цінного майна громадян. 

24. Правила страхування транспортних засобів і вантажів провідними 

страховиками України. 

25. Створення і функціонування міжнародної системи страхування «Зелена 

карта». 

26. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

27. Характеристика основних методів перестрахування. 

28. Страхова послуга як специфічний товар. 

29. Порядок укладання і ведення страхової угоди. 

 

Критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання знань вступників проводиться за 200-бальною шкалою. При 

цьому використовуються такі критерії: 

 

184 – 200 балів 

вступник дав правильну, вичерпну відповідь на 

поставлене питання, продемонстрував глибокі 

знання понятійного апарату і літературних джерел, 

уміння аргументувати власне ставлення до 

відповідних категорій, залежностей, явищ. 

163 – 183 балів  

вступник у цілому  відповів на поставлене 

запитання, але не зміг переконливо аргументувати 

власну відповідь, помилився у використанні 

понятійного апарату, припустив несуттєву помилку 

у відповіді. 

142 – 162 балів 
вступник отримує за правильну відповідь з двома-

трьома суттєвими помилками. 

121 – 141 балів 

вступник дав неповну відповідь на запитання, 

ухилився від аргументації, показав задовільні знання 

літературних джерел. 

100 – 120 балів 

вступник має неповне знання програмного 

матеріалу, але отримані знання відповідають 

мінімальним критеріям оцінювання. 

0 - 99 балів 
вступник дав неправильну відповідь, показав 

незадовільні знання понятійного апарату і 
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спеціальної літератури, ухилився від аргументації чи  

взагалі не відповів. 

 

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних розділів, наведених у 

Програмі. 
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