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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового випробування у формі усного екзамену зі спеціальності 072
“Фінанси, банківська справа та страхування ” – перевірка рівня знань абітурієнтів,
їх  системності,  рівня  володіння  й  оперування  основними  економічними
категоріями і поняттями, розуміння економічного змісту фінансово-господарських
операцій.

Завдання фахового випробування у формі усного екзамену для абітурієнтів
цього  напряму  підготовки  –  виявити  здатність  абітурієнтів  самостійно
узагальнювати  і  критично  оцінювати  факти  економічної  діяльності,  практично
застосовувати  науково-теоретичні  методи  і  знання  в  науковій  і  практичній
діяльності.

Фахове  випробування  у  формі  усного  екзамену  для спеціальності  072
“Фінанси, банківська справа та страхування ” включає такі розділи: 

1)  Фінанси; 
2) Фінанси підприємств;
3)  Страхові послуги.
Фахове випробування у формі усного екзамену проводиться за білетами, які

складаються відповідно до навчального  комплексу вище перелічених  дисциплін.
Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить

три теоретичних питання та одну задачу. Тривалість підготовки вступника складає
1 годину.

При  відповіді  на  питання  білета  рекомендується  дотримуватися  такої
послідовності:

1.  Спочатку  необхідно  дати  загальну  характеристику  питання,  визначити
його  завдання  та  напрями,  назвати  нормативні  документи,  що  регулюють
конкретний об'єкт.

2.  Потім  необхідно  розкрити  економічну  суть  питання.  При  цьому
охарактеризувати  первинні носії інформації.

 3. У відповіді має бути розкрита не тільки суть питання, але й пропозиції і
рекомендації щодо можливості вдосконалення конкретного об'єкта.

Вимоги до знань підготовки вступника:
необхідно знати:
- основні  економічні  поняття  і  категорії,  теоретичні  основи  правових  і

економічних відносин;
- соціально-економічні  закономірності  та  принципи  господарювання  й

управління;
- організаційно-правові та теоретичні основи фінансів і страхування;



- сутність  фінансів  підприємств  та   фінансових  ресурсів,  джерела  їх
формування;

- сутність  фінансової  роботи  на  підприємстві,  форми  грошових
розрахунків; 

- структуру прибутку, його формування та розподіл, вплив оподаткування
на використання прибутку;

- методи  оцінки  фінансового  стану  підприємства  та  фінансового
планування, причини банкрутства підприємств.

-  методи організації роботи страховика щодо страхового захисту;     
- порядок укладання та ведення страхової угоди;
-  види страхування майна та відповідальності підприємств і громадян.
необхідно вміти:
- визначати  потреби  у  фінансових  ресурсах  підприємства,  виявляти  та

аналізувати можливі джерела їх надходження;
- здійснювати розрахунки грошових надходжень, прибутку підприємства;
- розподіляти прибуток для ефективного функціонування підприємства;
- оцінювати фінансовий стан підприємства;
- здійснювати фінансове планування на підприємстві; 
- визначати збиток і страхове відшкодування;
- вести фінансово – господарську діяльність страхової організації;
- проводити оцінку фінансового стану страхової компанії;
- організовувати та планувати фінансову стратегію страхової компанії;
- самостійно виконувати страхування фізичних та юридичних осіб;
- розв’язувати страхові задачі та складати договори страхування;
- приймати управлінські рішення щодо уникнення ризиків за  допомогою

укладання відповідних договорів.



II. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Розділ 1. Фінанси

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії
 Об'єктивні  передумови виникнення і  розвитку фінансів.  Фінанси як економічна,
вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне
призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Функції  фінансів  як  виявлення  суттєвих  ознак,  властивостей  і  суспільного
призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст.  Об'єкти і суб'єкти розподілу і
перерозподілу  вартості  суспільного  продукту.  Контрольна  функція.  Фінансова
інформація  та  її  роль  у  реалізації  контрольної  функції.  Фінансове  регулювання  і
фінансове  стимулювання  економічних  і  соціальних  процесів.  Підвищення  ролі
фінансів в умовах переходу до ринкових відносин.

Тема 2. Фінансове право і фінансова політика
Фінансове право як самостійна галузь публічного права. Норми фінансового

права.  Предмет  фінансового  права.  Суб’єкти  фінансового  права.  Система
фінансового права. Фінансове законодавство.

Фінансова політика — складова економічної і соціальної політики держави.
Складові фінансової політики. Завдання,  принципи, стратегія і тактика фінансової
політики. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин.  Взаємодія  фінансового  механізму  з  господарським  механізмом  і
фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове  планування  і  прогнозування:  суть,  принципи,  методи,  завдання.
Система  фінансових  планів,  їх  характеристика.  Зведене  фінансове  планування.
Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми
і методи фінансового контролю. 

Тема 3. Податки. Податкова система
 Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.

Прямі  податки.  Непрямі  податки.  Елементи  системи  оподаткування.  Теоретичні
питання перекладання податків га ухилення від їх сплати.

Податкова  система:  поняття,  основи  побудови.  Становлення  та  розвиток
податкової  системи  України.  Податковий  кодекс  України,  його  значення  для
формування і функціонування податкової системи держави.

Тема 4. Бюджет. Бюджетна система
Бюджет  як  економічна  і  правова  категорія.  Місце  і  значення  бюджету  в

загальній системі фінансових відносин. Розподільна і контрольна функція бюджету.
Бюджетний механізм фінансового регулювання. 

Бюджетна  система:  поняття  і  принципи  побудови.  Критерії  розмежування
доходів  і  видатків  між  ланками  бюджетної  системи.  Міжбюджетні  відносини.
Регулювання міжбюджетних відносин. 

Бюджетний  процес.  Поняття  бюджетного  процесу  і  його  складові  етапи.
Організаційні  засади  бюджетного  планування.  Порядок  складання,  розгляду  і



затвердження  проектів  державного  і  місцевих  бюджетів.  Виконання  бюджетів  за
доходами і видатками. 

Тема 5. Фінансовий ринок
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл фінансових

ресурсів.  Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.
Суб'єкти фінансового ринку.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів.
Фондовий  ринок  як  найважливіший  сегмент  фінансового  ринку.  Первинний  і
вторинний  фондовий  ринок,  їх  призначення.  Біржовий  і  позабіржовий  ринок
цінних паперів.

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи.
Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Грошові

надходження  від  діяльності  підприємств,  їх  склад  і  економічна  характеристика.
Валовий  і  чистий  дохід.  Загальний  і  чистий  прибуток.  Класифікація  доходів  і
видатків. Фінансові ресурси. Власні і залучені грошові кошти.

Особливості  фінансів  підприємств  різних  організаційно-правових  форм.
Фінанси  бюджетних установ.  Неприбуткова  діяльність  громадських  формувань  і
доброчинних фондів.

Управління  процесами  формування  і  використання  фінансових  ресурсів
господарських суб'єктів. 

Тема 7. Міжнародні фінанси
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки:

валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на
фінансові інтереси країн і регіонів.

Фінансова  діяльність  міжнародних  організацій.  Фінанси  Організації
Об'єднаних  Націй  і  Європейського  Союзу.  Міжнародні  фінансові  інституції.
Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Тема 8. Фінансовий менеджмент
Сутність,  призначення  та  функції  фінансового  менеджменту.  Фінансові

рішення. Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту.
Фінансова  стратегія  як  складова  загальної  стратегії  підприємства.

Послідовність та етапи розроблення стратегії фінансового менеджменту. Тактика
фінансового  менеджменту.  Принципи  фінансового  менеджменту.  Складові
механізму  фінансового  менеджменту.  Системи  забезпечення  фінансового
менеджменту. Методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту.

Розділ 2. Фінанси підприємств
Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств

Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Функції



фінансів  підприємств.  Основні  принципи  організації  фінансів  підприємств  за
ринкових  умов.  Поняття  фінансової  діяльності  підприємства  та  її  організація.
Зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах.

Сутність фінансової діяльності  підприємств. Напрямки фінансової роботи.
Сутність фінансового механізму підприємств, його складові. Інформаційна основа
та нормативна база  фінансової діяльності підприємств.

Сутність фінансових ресурсів підприємств. Джерела утворення фінансових
ресурсів.  Сутність,  джерела  утворення  та  напрямки  використання  грошових
фондів підприємств. 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Суть і значення грошових розрахунків у організації виробничо-господарської

діяльності  підприємства.  Способи та  форми розрахунків.  Види рахунків,  що їх
відкривають підприємства. 

Види грошових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків, вимоги до
їх  проведення,  сфера  використання.  Розрахунки  платіжними  дорученнями.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки
акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Клірингові розрахунки. Особливості
розрахунків за надання факторингових послуг підприємствам. Готівково-грошові
розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування.

Тема 3. Формування та використання прибутку
Економічний  зміст  прибутку.  Прибуток  як  результат  фінансово-

господарської  діяльності  підприємства.  Валовий  прибуток.  Фактори,  які
впливають  на  формування  валового  прибутку.  Формування  собівартості
реалізованої продукції та її вплив на прибуток-Установлення цін на продукцію й
формування  прибутку.  Фінансовий  результат  від  операційної  діяльності
підприємства.

Методи розрахунку прибутку. Формування чистого прибутку підприємства,
його  розподіл  і  використання.  Прогнозування  та  планування  прибутку
підприємства.

Рентабельність  роботи  підприємства.  Визначення  прибутковості
підприємства. Норма прибутковості.

Тема 4. Оподаткування підприємств
Система  оподаткування  підприємств.  Види  податків  їх  характеристика-

Акцизний  збір  та  його  економічна  сутність.  Об'єкти  оподаткування.  Ставки
податку. Податкові пільги.

Порядок заліку і  проведення сум податку на додатну вартість,  сплачених
підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Податок  на  прибуток  підприємств,  його  економічна  сутність.  Порядок
визначення  оподаткованого  прибутку.  Вплив  оподаткування  прибутку  на
фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Плата  за  землю.  Плата  за  природні  ресурси.  Податок  на  нерухомість
підприємств. Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства.



Тема 5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах
Суть оборотних активів, основи їх організації. Склад і структура оборотних

активів, їх значення в забезпеченні кругообігу коштів підприємства.
Методи визначення потреб в оборотних коштах. Метод прямого обчислення

потреби  в  оборотних  коштах.  Поняття  норм  і  нормативів  оборотних  коштів.
Економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах.

Структура джерел формування оборотних коштів підприємства. Показники
ефективності використання оборотних коштів.

Тема 6. Кредитування підприємств
Особливості  кругообігу  коштів  підприємств  як  передумова  кредитних

відносин. Форми і види кредитів. Банківський кредит - основна форма залучення
підприємствами  позичкових  коштів.  Принципи  кредитування.  Об'єкти
кредитування  та  їхні  характеристики.  Класифікація  кредитів.
Кредитоспроможність  підприємства  та  її  показники.  Банківський  контроль  у
процесі  кредитування.  Позичкові  рахунки.  Позичковий  процент.  Залучення
банками  тимчасово  вільних  коштів  підприємств.  Товарний кредит,  умови його
отримання та погашення підприємствами.

Тема 7. Оцінювання 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.

Платоспроможність  підприємства  як  показник  фінансового  стану.  Суть
платоспроможності та її оцінка за даними балансу. Показники платоспроможності
підприємства.

Суть  фінансової  стійкості  підприємства.  Система  показників  фінансової
стійкості підприємства та її значення.

Оцінка  рентабельності  роботи  підприємства.  Вплив  рентабельної  роботи
підприємства на його фінансовий стан. Оцінка фінансового результату діяльності
підприємства.  Оцінка факторів,  що впливають на прибуток. Комплексна оцінка
фінансового стану підприємства.

Тема 8. Фінансове планування на підприємствах
Зміст,  мета  і  завдання  фінансового планування.  Фінансове планування як

процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх
надходжень.  Методи  фінансового  планування.  Балансовий  метод.  Програмно-
цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

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

Зміст  і  структура  фінансового  плану  підприємства.  Розрахунок  доходів.
Планування  витрат  на  виробництво  й  реалізацію  продукції.  Виконання
фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового плану.

Бізнес-план, його структура та призначення.



Розділ 3. Страхові послуги
Тема 1.  Сутність, принципи і класифікація страхування

Необхідність  та  сутність  категорії  страхового  захисту,  методи  його
забезпечення. Економічна необхідність, сутність та ознаки страхування.  Функції
страхування. Принципи страхування.

  Страхування як необхідний елемент ринкової економіки.  Поняття  об`єктів
страхування.  Об`єкти  страхування  в  майновому,  особистому  страхуванні,  в
страхуванні відповідальності. 

Страхова  відповідальність  та  її  обсяг.  Страхове  забезпечення.  Системи
страхового забезпечення. Страхова сума та особливості цього поняття. 

Тема 2.  Страхові ризики та їх оцінювання
Поняття  ризику  в  страхуванні.  Класифікація  ризиків.  Ознаки   ризику,

придатного для страхування. Оцінка страховиком ризику і визначення доцільності
його страхування. Методи управління ризиком. Специфіка ризиків у майновому
страхуванні.  Специфіка ризиків у особистому страхуванні.  Специфіка ризиків у
страхуванні відповідальності.

Тема 3.  Страховий ринок
Поняття  страхового  ринку.  Класифікація  страхових  ринків.  Внутрішня

структура  страхового  ринку.  Суб`єкти  страхового  ринку.  Характеристика
основних чинників розвитку страхового ринку України. Характеристика сучасного
стану страхового ринку України. 

Сутність і завдання  маркетингу у страхуванні. Страхові посередники та їх
роль  на  страховому  ринку.  Законодавче  регулювання  діяльності  страхових
посередників  в Україні.  Правове забезпечення  страхової  діяльності  в  Україні  в
сучасних умовах. 

Тема 4. Страхування життя
Змішане страхування життя. Зміст змішаного страхування життя.  
Умови виплати страхового  відшкодування.  Строки та  тарифи страхування.

Страхування  дітей.  Умови страхування  дітей.  Суб’єкти та  об’єкти  страхування
дітей.  Розмір  тарифних  ставок. Страхування  до  вступу  в  шлюб.  Строк
страхування.  Вік  дитини  на  момент  підписання  договору.  Умови  виплати
страхових сум.

Тема 5. Медичне страхування та страхування від нещасних випадків
Індивідуальне  страхування  від  нещасних  випадків.  Об’єкти  і  суб’єкти

індивідуального  страхування.  Види  обов’язкового  страхування  від  нещасних
випадків.  Страхування від нещасних випадків на транспорті.  

Необхідність і розвиток  медичного  страхування.  Суб'єкти  страхування  і
відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості.
Обов'язкове  медичне  страхування  і  його  особливості. Добровільне  медичне
страхування.   Права й обов'язки сторін страхових відносин. Організація роботи
страхової компанії. Організація роботи страхової компанії. 



Тема 6. Сільськогосподарське страхування
Економічні завдання страхування в сільському господарстві.  Форми й види

страхування  майна  сільськогосподарських  підприємств. Страхування  врожаїв
сільськогосподарських  культур  і  багаторічних  насаджень.  Об'єкти  страхування.
Обсяг страхової відповідальності. 
          Страхування сільськогосподарських тварин. Об'єкти страхування. Обсяг
страхової  відповідальності.  Страхові  ризики  і  страхові  випадки Особливості
роботи по визначенню обсягу збитків і суми відшкодування.  Виплати страхових
відшкодувань.

Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.
Об'єкти  страхування.  Страхові  ризики  і  страхові  випадки.   Оцінка  збитків  та
особливості виплати страхових відшкодувань.

              Тема 7. Автотранспортне страхування
Необхідність  і  значення  страхування  автотранспортних  ризиків.  Поняття

автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Страхування
автотранспорту. Характеристика об'єктів страхування. Фактори, що впливають на
розмір  страхового  тарифу.  Термін  страхування.  Франшиза.  Оцінка  збитків.
Страхове  відшкодування. Страхування  цивільної відповідальності  власників
автотранспортних  засобів.  Форми  страхування.  Суб'єкти,Об'єкти  страхування.
Страхові  ризики та страхові  випадки.  Обсяг страхової  відповідальності.  Термін
страхування.  Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж. 

Тема 8 . Страхування майна і відповідальності громадян 
Необхідність  і  значення  страхового  захисту  майна  громадян.   Види  послуг

страхових компаній громадянам - власникам майна. Суб'єкти страхування.
      Страхування  будівель  і  споруд,  що  належать  громадянам. Страхування
домашнього  майна.  Страхування  тварин  у  господарствах  громадян.  Інші  види
страхування майна громадян від інших ризиків. 



ІІІ. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ
Конкурсний  відбір  для  здобуття  ступеня  освітньо-кваліфікаційного  рівня

молодшого  спеціаліста  здійснюється  за  результатами  успішного  фахового
випробування.

Програма фахового випробування має  міждисциплінарний характер.  Його
зміст  відповідає  функціям,  для  виконання  яких  повинен  бути  підготовлений
вступник. 

Фахове  випробування  проводиться  у  формі  усного  екзамену  за
затвердженими білетами. Екзаменаційний білет  містить три теоретичних питання
та  задачу. Перше питання з фінансів, друге питання з фінансів підприємств, третє
питання  зі  страхових  послуг.  Задача  з  навчальної  дисципліни   фінансового
напряму. 

Спочатку  вступники  коротко,  письмово  фіксують  відповідь  на  бланках
аркушів  усної  відповіді  на  вступному  випробуванні  зі  штампом  Приймальної
комісії.  Після  підготовки  попередньої  письмової  відповіді,  вступника
заслуховують  члени  фахової  атестаційної  комісії.  Після  відповіді  на  кожне
питання члени фахової атестаційної комісії можуть задати вступнику додаткове
(додаткові)  питання.  Кожне  теоретичне  питання,  рішення  задач  та  додаткові
питання  оцінюються  окремо,  а  по  завершенню  спілкування  із  вступником
визначається (розраховується) загальний (середній) бал за фахове випробування. 

Детальний  порядок  оцінювання  фахового  випробування  наведено  в
наступному розділі. 

Після  закінчення  фахового  випробування  заповнюються  екзаменаційні
відомості.  Інформація  про  результати  фахового  випробування  оголошується
вступникові  в  день  його  проведення  на  інформаційних  стендах  приймальної
комісії ПВНЗ КІДМУ.



IV. КРИТЕРІЇ ТА СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ

Фахове  випробування  у  формі  усного  екзамену зі  спеціальності  072
„Фінанси,  банківська  справа  та  страхування”  освітня  програма   –  “Облік  і
оподаткування” оцінюється за такими критеріями:

Оцінку “відмінно”(10-12 балів)заслуговує абітурієнт, який:
- показав усебічні, систематичні й глибокі знання навчально-програмного

матеріалу з посиланням на нормативні акти;
- володіє глибокими знаннями з теми курсу, а також знаннями, набутими

самостійно з додаткової літератури, рекомендованої викладачем;
- дав  чітко  сформульовану,  конкретну,  логічну,  послідовну  і  ґрунтовну

відповідь на поставлені запитання;
- засвоїв необхідні для своєї професії знання з обліку і аудиту;
- виявив творчість та уміння при вирішенні  господарських ситуацій,  що

розглядаються в навчально-програмному матеріалі.
Оцінку “добре”(7-9 балів) заслуговує абітурієнт, який:
- показав повне знання навчально-програмного матеріалу;
- правильно виконав і дав повні відповіді на поставлені запитання;
- показав  систематичний  характер  знань,  здатність  до  їх  самостійного

засвоєння та застосування при вирішенні господарських ситуацій.
Оцінку “задовільно”(4-6 балів) заслуговує абітурієнт, який:
- показав  знання  навчально-програмного  матеріалу,  які  необхідні  для

роботи за майбутньою спеціальністю;
- дав  не  зовсім  повну,  з  деякими неточностями  відповідь  на  поставлені

запитання,  інколи  нелогічно  побудовану,  з  порушенням  послідовності  викладу
суті запитання;

- допустив  помилки,  але  не  суттєві  для  поставлених запитань,  у  цілому
володіє необхідними знаннями з цієї дисципліни.

Оцінку “незадовільно”(1-3 бали) заслуговує абітурієнт, який:
- показав досить низький рівень знань з навчально-програмного матеріалу,

необхідних для майбутньої професії;
- допустив принципові помилки, відповідаючи на поставлені запитання;
- не може самостійно орієнтуватись при вирішенні господарських ситуацій

без додаткової підготовки і допомоги.



Шкала оцінювання

*В-

вичерпна відповідь;
П-повна відповідь;
Д- достатня відповідь;
ПР-правильне рішення, повне з поясненням;
ЧР- часткове або невірне рішення, відсутнє пояснення;
Н- невірна відповідь;
НР- неправильне рішення, відсутнє пояснення.

Оцінка за
національною

шкалою

Оцінка в
балах

Характеристика
правильних
відповідей

Відповідність
правильної відповіді

кількості балів за
дванадцятибальною

шкалою 

Відмінно 12-10

В В В ПР 12

В В П ПР 11

В П В ПР 10

Добре 9-7

П П П ПР 9

П П П ЧР 8

П П Д ЧР 7

Задовільно
6-4

Д Д Д ПР 6

Д Д Д ЧР 5

Д Д Н ЧР 4

Незадовільно 3-1

Н Д Д ЧР 3

Д Н Д НР 2

Н Н Н НР 1
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