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Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми та 

освітньо-кваліфікаціної характеристики підготовки фахівців за освітнім ступенем 

«Магістр». 

 Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних 

знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання за 

освітнім ступенем «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка знань 

програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та вміння 

використовувати набуті знання. 

Тестові завдання для вступу на навчання за освітньою програмою   

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Магістр» 

складається з 25 запитань із комплексу фахових дисциплін, представлених 

запитаннями, що потребують обрання однієї або кількох відповідей із 

запропонованого набору варіантів, вибору відповідності або їхньої послідовності. 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь і навичок 

вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня 

підготовленості вступників для отримання ОС «Магістр». 

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів. За правильне розв’язання одного питання вступник 

може отримати 4 бали. Відсутність відповіді або неправильна відповідь 

оцінюється в 0 балів. Мінімальна кількість балів для подальшої участі у 

конкурсному відборі повинна складати 100 балів. Час виконання тестових завдань 

становить 60 хвилин. 
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ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХНІХ РОЗДІЛІВ, ЩО 
ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

I. Фінанси 

Фінанси в економічній системі країни. Становлення та розвиток фінансів і 

фінансової науки. Організація фінансової системи та управління нею в умовах 

ринкових відносин. Фінансова політика і фінансовий механізм Податки, 

податкова система і податкова політика держави. Бюджетна система та 

бюджетний процес. Державний бюджет та бюджетний дефіцит. Державні 

фінанси. Бюджет і бюджетна система Доходи і видатки державного бюджету. 

Бюджетний дефіцит та методи його фінансування. Місцеві фінанси та фонди 

спеціального призначення. Державний кредит та державний борг. Фінанси 

місцевих органів самоврядування. Державні цільові фонди. Державний кредит як 

окрема ланка державних фінансів. Державний борг та управління ним. Фінансова 

безпека країни. Основи фінансів державних, недержавних підприємств та 

населення. Страховий та фінансовий ринки. Міжнародні фінанси та фінанси 

економічно розвинених країн. Фінанси державних підприємств в умовах ринкової 

економіки. Фінанси суб’єктів господарювання. Фінанси домогосподарств. 

Страхування як специфічна ланка фінансової системи. Фінансовий ринок. 

Міжнародні фінанси. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. Фінанси 

країн Європейського Союзу. 
 

II. Фінанси підприємства 

Основи організації фінансів підприємств сфери матеріального 

виробництва. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх утворення. 

Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження 

підприємств. Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. 

Формування, розподіл та використання прибутку підприємства. Оподаткування 

підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

підприємства. Організація фінансування потреби підприємства в обігових 

коштах. Кредитування підприємств. Оцінка фінансового стану підприємств. 

Фінансове планування та прогнозування на підприємстві. Банкрутство та 

фінансова санація підприємств. 
 
III. Економіка підприємства 
Предмет, метод і задачі дисципліни «Економіка підприємства». 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Земельні ресурси та ефективність їх 
використання. Трудові ресурси підприємства. Продуктивність праці. Основні 
фонди (основний капітал). Поняття виробничої потужності підприємств. 
Матеріально-речові елементи основних виробничих фондів та ефективність їх 
використання. Оборотний капітал підприємства. Фінансово-кредитні та 
нематеріальні активи підприємства. Авансований і власний капітал 
підприємства. Кінцеві результати діяльності підприємства. Ефективність 
діяльності підприємства та оцінка його ринкової позиції. Витрати виробництва 
і собівартість продукції (робіт, послуг). Спеціалізація і галузева структура 
підприємств. Економіка виробництва продукції рослинництва. Економіка 
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виробництва продукції тваринництва. Економіка виробництва і використання 
кормів. Інтенсивність розвитку підприємств. 

 

IV. Гроші і кредит 

Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошова маса що його 

обслуговує. Грошовий ринок. Теорії грошей. Грошові системи. Інфляція та 

грошові реформи. Сутність і функції кредиту. Форми та різновиди кредиту. 

Теоретичні концепції кредиту. Фінансові посередники грошового ринку. 

Центральні банки та їх роль в економіці. Грошово-кредитна політика 

центральних банків. Теоретичні засади діяльності комерційних банків. 

Комерційні банки та їх основні операції. Валютний ринок і валютні системи. 

Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною. 

 

V. Інвестування 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб'єкти й об'єкти 

інвестиційної діяльності. Реальні інвестиції. Фінансові інвестиції. Основи 

інвестиційного аналізу. Інвестиційні проекти. Фінансове забезпечення 

інвестиційного процесу. Менеджмент інвестицій. Часовий аспект вартості 

грошей. Методологія концепції зміни вартості грошей з часом. Теперішня та 

майбутня вартість грошей. Компаундинг. Дисконтування. Простий процент. 

Складний процент. Грошові потоки. Постійний ануїтет пре- та постнумерандо. 

Еквівалентність процентних ставок. Розрахунки в умовах інфляції. Аналіз 

інвестиційних проектів. Чиста поточна вартість проекту. Аналіз інвестиційних 

проектів. Внутрішня норма рентабельності проекту. Аналіз інвестиційних 

проектів. Період окупності проектів. 

 

VI. Бюджетна система 

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджет як основний 

фінансовий план держави. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи 

України. Характеристика організації та функціонування бюджетної системи 

зарубіжних країн. Система доходів бюджетів. Система видатків бюджетів. 

Міжбюджетні відносини і системи бюджетного вирівнювання. Виконання 

бюджету. Бюджетний процес і бюджетні процедури. Бюджетне планування і 

бюджетне прогнозування. Видатки бюджету на економічну діяльність держави 

і науку. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. 

Видатки бюджету на оборону та управління. Державний кредит і видатки 

бюджету на обслуговування державного боргу. Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування. 

 

VII. Податкова система 

Сучасна податкова система України. Сутність та види податків. Податок 

на додану вартість. Податок на прибуток. Податок з доходів фізичних осіб. 

Акцизний податок. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. Єдиний податок. Інші податки. Особливості оподаткування 

сільськогосподарських підприємств. 
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VIII. Страхові послуги 

Страхова послуга та особливості її реалізації. Порядок укладання та 

ведення страхової угоди. Страхові посередники та їх функції. Страхування 

життя і пенсій. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. 

Страхування майна підприємств. Сільськогосподарське страхування. 

Страхування майна громадян. Страхування відповідальності. Страхування 

технічних ризиків. Страхування фінансово-кредитних ризиків. Фінансові 

результати діяльності страховика. Автотранспортне страхування. Морське 

страхування. Авіаційне страхування. 

 

IX. Банківська система 

Історія виникнення, сучасний стан та розвиток банківської системи. Банки 

як суб’єкти господарювання. Національний банк України: завдання, функції, 

мережа та структура. Банківські ресурси як основа функціонування банку. 

Регулювання діяльності банків. Класифікація банківських операцій і послуг. 

Організація грошового обігу в банках. Банківське кредитування як основа 

діяльності банку. Інвестиційна діяльність банків. Банківське обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз діяльності банку. 

Узагальнююча оцінка фінансового стану банку. Банківський маркетинг. 

 

X. Фінансовий ринок 

Теоретичні засади та державне регулювання фінансового ринку. 

Фінансовий ринок – сутність функції та роль в економіці. Законодавче 

регулювання фінансового ринку. Інструменти та суб'єкти фінансового ринку. 

Фінансове посередництво в інвестиційному процесі. Ризик та ціна капіталу. 

Ринок похідних фінансових інструментів. Особливості функціонування 

фінансового ринку. Ринок капіталів. Грошовий ринок та ринок банківських 

позичок. Валютний ринок. Фінансові операції на фондовому та міжнародному 

ринках. Фондова біржа та біржові операції. Міжнародний фінансовий ринок. 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Варіант № 1 

 

Питання і відповіді на фахове тестування із спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування” 

 

Шифр № ____________ 

 

1. До пасивних операцій банків не зараховують: 

1) кредитування банками підприємств; 

2) депозитні вкладення до банку; 

3) формування власного капіталу; 

4) правильна відповідь відсутня. 

2. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо:  

1) більше 50% його активів є активами одного типу; 

2) більше 50% його пасивів є пасивами одного типу; 

3) більше 50% його активів є вкладами фізичних осіб; 

4) вірна відповідь відсутня. 

3. Істотна участь у банку означає володіння: 

1) більше 10% власного капіталу банку; 

2) 5% власного капіталу банку; 

3) більше 10% відсотків статутного капіталу банку; 

4) 5% статутного капіталу банку. 

4. Резиденти країни мають формувати статутний капітал банку у…: 

1) національній валюті; 

2) іноземній валюті; 

3) колективній валюті; 

4) всі відповіді правильні. 

5. Фінанси – це економічна категорія, що відображає: 

1) еквівалент коштів; 2) сукупність відносин, пов’язаних зі створенням 

державного бюджету та його використанням; 3) усі види доходів держави і 

підприємств; 4) економічні відносини, що складаються під час утворення, 

розподілу і використання грошових фондів. 
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ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 
 

1. Земельні ресурси підприємства, їх класифікація та показники використання. 

2. Основні засоби підприємств, їх класифікація та показники використання. 

3. Оборотні засоби підприємства, їх класифікація та показники використання. 

4. Нематеріальні ресурси підприємства, їх класифікація та показники 

використання. 

5. Виробництво і реалізація продукції підприємства, витрати виробництва і 

собівартість     продукції підприємства. 

6. Формування і використання прибутку підприємства. 

7. Економічна ефективність діяльності підприємства, показники її визначення. 

8. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників, норма 

беззбитковості виробництва. 

9. Поняття і особливості матеріально-технічної бази в АПК. 

10. Продуктивність праці в сільському господарстві. Способи її визначення 

11. Система оподаткування підприємств. 

12. Джерела фінансування капітальних вкладень. 

13. Принципи класифікації показників оцінки фінансового стану підприємства. 

14. Нормативні значення показників оцінки фінансового стану підприємства. 

15. Методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах. 

16. Назвіть і охарактеризуйте розділи фінансового плану. 

17. План фінансової санації та його складові. 

18. Методичні підходи до визначення ліквідності та платоспроможності 

підприємства. 

19. Джерела фінансування інвестиційних проектів та їх класифікація. 

20. Фінансові інвестиції та особливості їх реалізації у вітчизняній практиці. 

21. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

22. Підходи до нейтралізації ризиків інвестиційного проекту. 

23. Способи залучення капіталу для реалізації інвестиційного проекту 

(акціонування, боргове фінансування, оренда, пільгове фінансування, 

фінансування на консорційних засадах, субсидування). 

24. Реальні інвестиції: форми та організація їх реалізації. 

25. Організація проектного фінансування. 

26.  Економічна сутність та класифікація інвестицій. 

27. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. 

28. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 

29. Інвестиційна діяльність: поняття та особливості здійснення в Україні. 

30. Способи та форми залучення іноземного капіталу. 

31. Поняття «інвестиційна привабливість» та фактори, що її визначають. 

32. Структура ТЕО інвестиційного проекту. 

33. Бізнес-план реального інвестиційного проекту. 

34. Законодавче забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. 

35. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні. 

36. Сучасний стан та напрями активізації інвестиційного процесу у сільському 

господарстві України. 
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37. Поняття інвестиційний портфель та підходи до його формування. 

38. Характеристика учасників ринку цінних паперів. 

39. ІРО як інструмент залучення інвестиційного капіталу. 

40. Поняття та складові маси грошей, що обслуговує грошовий оборот, базові 

гроші та грошові агрегати. 

41. Грошові реформи, види та цілі їх проведення. 

42. Суть грошової системи та її елементи. 

43. Економічна сутність кредиту та його основні принципи, форми та види 

кредиту 

44. Функції та операції центрального банку: сутність і характеристика. 

45. Суть та основні характеристики грошового ринку. 

46. Сутність і функції грошей. 

47. Види інфляції та способи вимірювання її рівня. 

48. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, 

види, значення та передумови. 

49. Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі валютного 

регулювання. 

50. Грошово-кредитний мультиплікатор, його сутність і роль у формуванні 

пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного мультиплікатора. 

51. Характеристика банківського кредиту. 

52. Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, 

особливості розвитку в Україні. 

53. Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх виміру та сплати. 

54. Сутність та інструменти грошово-кредитної політики центрального банку. 

55. Платники податку на прибуток, порядок нарахування та строки сплати 

податку на прибуток. 

56. База оподаткування ПДВ операції з продажу товарів (робіт, послуг). 

Порівняльний аналіз розміру ставок діючого ПДВ в Україні та інших країнах 

світу. 

57. Податкова накладна, порядок її оформлення. 

58. Платники та ставки податку з доходів фізичних осіб. 

59. Загальна характеристика податкової системи України. 

60. Особливості оподаткування підприємств податком на прибуток. 

61. Податкова соціальна пільга з ПДФО. 

62. Спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств. 

63. Особливості спрощеної системи оподаткування. 

64. Порядок обчислення та сплати податку на землю. 

65. Склад та структура органів ДФС України. 

66. Особливості справляння митного збору. 

67. Акцизний податок: суть, порядок обчислення та сплата. 

68. Порядок проведення документальної перевірки органами Державної 

фіскальної служби юридичних осіб. 

69. Які види ліцензій видає Національний банк України банкам та іншим 

фінансовим установам для здійснення банківської діяльності. 

70. Які особливості має правове регулювання обігу і використання валютних 
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цінностей на території України. 

71. Єдиний податок: суть та групи платників. 

72. Поняття об’єктів страхування. Об’єкти страхування у майновому та особистому 

страхуванні, у страхуванні відповідальності. 

73.  Порядок укладання та ведення страхової угоди. 

74.  Система  страхування майна юридичних осіб. 

75.  Система страхування в сільському господарстві та її особливості.  

76.  Поняття фінансової надійності страховика та методи її визначення. 

77. Механізм проведення співстрахування та перестрахування. 

78. Охарактеризувати принципи страхування. 

79. Державний наглядовий орган у сфері страхування в Україні: його функції та 

завдання.  

80. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків.  

81. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку. 

82. Функції страхування та його роль в економіці. 

83. Права та обов’язки страховика і страхувальника відповідно до Закону 

України «Про страхування». 

84. Особливості розвитку страхового ринку в Україні. Суб’єкти страхового 

ринку. 

85. Поняття ризик-менеджменту у страхуванні та його етапи.  

86. Методи ліквідації викривленого впливу інфляції на дані бухгалтерської 

звітності. 

87. Вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу 

підприємства. 

88. Методичні підходи до прогнозування загрози банкрутства підприємств. 

89. Моделі, що застосовуються у фінансовому аналізі. 

90. Сучасна банківська система України.  

91. Банківська система: сутність, її значення та функції.  

92. Порядок реєстрації, створення та ліцензування банківських установ.  

93. Банк як головна складова фінансово-кредитної системи.  

94. Організаційно-управлінська структура та класифікація банківських установ.  

95.  Сутність та основні принципи банківських операцій, їх класифікація.  

96.  Характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх 

класифікація.  

97.  Банківський капітал: суть, структура, функції та значення.  

98.  Джерела формування банківського капіталу. 

99. Активні операції комерційних банків.  

100. Пасивні операції комерційних банків.  

101. Касово-розрахункове обслуговування у банківських установах: принципи та 

механізм здійснення. 

102. Ризик у банківській діяльності та методи його уникнення. 

103. Функції та основні принципи кредиту. Оцінка кредитоспроможності 

позичальника. 

104.  Структура активів комерційного банку. 
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105.  Формування та використання прибутку комерційних банків. 

106.  Структура пасивів комерційного банку. 

107.  Система доходів Державного бюджету України.  

108.  Бюджетна система України: сутність, структура, принципи 

функціонування. 

109.  Система видатків Державного бюджету України. 

110.  Економічні передумови виникнення бюджетного дефіциту в Україні. 

Заходи держави щодо подолання бюджетного дефіциту та джерела його 

покриття. 

111.  Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного 

боргу. 

112.  Стадії та учасники бюджетного процесу в Україні. 

113.  Санація підприємств: суть та класична модель. 

114.  Формування власного капіталу підприємства. 

115.  Внутрішні джерела фінансування підприємства. 

116.  Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. 

117.  Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. 

118.  Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

119.  Організація фінансового контролінгу на підприємстві. 

120.  Фінансова система країни: суть та внутрішня структура. 

121.  Пенсійний фонд: джерела формування та напрямки витрачання коштів. 

122.  Фінансова політика держави: суть, типи та напрямки. 

123.  Ідеї українських економістів-фінансистів кінця XIX ст. 

124.  Розвиток фінансової науки в Україні. 

125.  Фінансова інфраструктура: роль та складові елементи. 

126.  Податки: суть та роль у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів. 

127.  Податкова система та принципи її формування. 

128.  Податкова політика держави: типи та завдання. 

129.  Фінанси домогосподарств: джерела доходів та напрями витрачання коштів. 

130.  Державний борг та методи управління ним. 

131.  Державний кредит: види та форми. 

132.  Державні фонди в Україні: види, порядок формування доходів та напрямки їх 

використання. 

133.  Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури. 

134.  Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика. 

135.  Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. 

136.  Грошові надходження підприємств залежно від видів діяльності. 

137.  Мета та методи збільшення статутного капіталу підприємств. 

138.  Грошові потоки суб’єктів господарювання та управління ними. 

139. Cутність фінансового ринку та його класифікація. 

140. Структуризація фінансового ринку. 

141. Поняття, види та властивості фінансових активів. 

142. Поняття та класифікація фінансових інструментів. 

143. Види цін та методи ціноутворення. Методичні підходи ціноутворення на 

фінансовому ринку. 
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144. Сутність, види і структура процентних ставок. Складова процентної ставки. 

145. Особливості ціноутворення на фінансові інструменти. 

146. Методи управління фінансовими ризиками та способи їх зниження. 

147. Сутність цінних паперів та їх класифікація. 

148. Основні функції та фундаментальні властивості цінних паперів. 

149. Формування та різновиди портфеля цінних паперів. 

150. Сутність іменних акцій та характеристика основних видів привілейованих 

акцій. 

151. Характеристика основних похідних фінансових інструментів. 

152. Сутність та механізм регулювання грошового ринку. 

153. Основні фінансові інструменти грошового ринку. 

154.  Сутність облікового ринку та механізм його функціонування. 

155. Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні. Важелі 

непрямого втручання держави. 

156. Внутрішнє регулювання фінансового ринку. 

157. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. 

158. Поняття та класифікація фінансових посередників. 

159. Посередники депозитарно-клірингової діяльності. 

160. Кредитний ринок як складова ринку капіталів. 

161. Сутність фондової біржі, її види та функції. 

162.  Правила фондової біржі. 

163. Сутність біржового ринку та характерні риси біржової торгівлі. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. www.google.com.ua – пошуковий сервер  

2. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського  

3. www.ssmsc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.  

4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.  

5. www.sta.gov.ua – Державна фіскальна служба.  

6. www.bank.gov.ua – Національний банк України.  

7. www. ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.  

8. www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України.  

9. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України  

10. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України  

11. www.kmu.gov.ua – Урядовий портал Кабінету Міністрів України. 


