
 



 
 



І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

 

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей.  

Результати фахового вступного випробування зараховуються для 

конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття 

ступеня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у 

конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування 

отримали не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.  

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім 

рівнем магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (Освітня програма − Фінанси) містить питання з таких 

нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та професійної 

підготовки бакалавра:  

1. Фінанси; 

2. Фінанси підприємств; 

3. Страхування 

4. Бюджетна система 

5. Податкова система 



ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА 

 

 

1. Фінанси 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Поняття і сутність фінансів. Роль фінансів у процесі розширеного 

відтворення. Функції фінансів. Фінанси як економічна категорія в системі 

соціально-економічних категорій. Сутність і структура фінансової системи 

України. 

Централізовані і децентралізовані фінанси в структурі фінансової 

системи. Державні доходи та способи їх мобілізації. Державні видатки. 

Тема 2. Фінансове право і фінансова  політика 

Державна політика в сфері фінансів. Моделі фінансових відносин у 

суспільстві. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики 

держави. Поняття, предмет і метод фінансового права.  

Тема 3. Податки. Податкова система  

Поняття, сутність і функції податків. Класифікація податків. Податкова 

система: поняття, основи побудови. Особливості непрямого оподаткування в 

Україні. Характеристика прямих податків. 

Тема 4. Бюджет. Бюджетна система 

Державний бюджет як економічна категорія та як основний фінансовий 

план держави. Функції бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій 

України. Принципи побудови бюджетної системи України. Економічна сутність 

доходів і видатків бюджету. Способи мобілізації доходів Державного бюджету. 

Основні напрямки витрачання бюджетних коштів в Україні. 

Сутність дефіциту бюджету та причини його появи. Види бюджетного 

дефіциту. 

Економічна сутність і призначення державного кредиту. Види 

державного кредиту. Державний борг: сутність, види, причини виникнення та 

джерела погашення.  

Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. Методи організації 

фінансової діяльності підприємств. Фінансові ресурси підприємств та джерела 

їх формування.  

Тема 6. Страхування. Страховий ринок 

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 

безперервності суспільного виробництва. Сутність, призначення й функції 

страхування. Суб’єкти страхових відносин. Об’єкти страхових правовідносин. 

Класифікація страхування. Сутність і структура страхового ринку. 

Тема 7. Фінансовий ринок. 

Сутність фінансового ринку його функції та  роль у мобілізації та 

розподілі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Суб’єкти 

фінансового ринку. Інфраструктура фінансового ринку.  

 



2. Фінанси підприємств 

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 

Поняття й сутність фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у 

системі державних фінансів. Функції фінансів підприємств. Форми прояву 

фінансів підприємств. Принципи організації фінансів підприємств. Грошові 

доходи, грошові фонди та фінансові ресурси підприємств. Фінансова діяльність 

підприємства, її організація. Фінансовий механізм підприємства. Фінансово-

економічний аналіз діяльності підприємства. Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва. 

Тема 2. Грошові надходження підприємств  

Сутність, склад та класифікація грошових надходжень підприємств. 

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).  Доходи від фінансово-

інвестиційної та іншої діяльності. Інші грошові надходження 

Тема 3. Формування й розподіл прибутку підприємства  

Сутність, функції та роль прибутку. Основні показники прибутку. 

Прибуток і його склад. Чистий прибуток підприємства. Методи розрахунку 

прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Система показників 

рентабельності та методика їх розрахунку. Розподіл та використання прибутку 

підприємств. 

Тема 4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві  

Сутність, склад і розміщення оборотних коштів підприємства. Принципи 

організації оборотних коштів. Оборотні фонди та фонди обігу підприємства. 

Методи визначення потреби в оборотних коштах. Розрахунок норм та 

нормативів оборотних коштів. Економічний метод обчислення потреби в 

оборотних коштах. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану 

та ефективності використання оборотних коштів підприємства 

Тема 5. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 

Сутність та склад основних фондів підприємств. Оцінка основних фондів 

підприємства. Знос і амортизація основних фондів. Методи нарахування 

амортизації. Показники стану й ефективності використання основних 

виробничих фондів. 

 

3. Страхування 

 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Суть страхування як економічної категорії. Виникнення та етапи розвитку 

страхування. Характерні ознаки страхування. Об’єкти страхування. Функції 

страхування. Принципи страхування. Класифікація видів страхування. Страхові 

ризики та методи їх оцінювання. Управління ризиком та його основні етапи.  

Тема 2. Страховий ринок 

Поняття страхового ринку. Структура страхового ринку. Об'єкти і 

суб'єкти страхового ринку. Інфраструктура страхового ринку. Організація 

системи страхування в Україні. Структура страхових компаній. Об’єднання і 

асоціації страховиків, їх функції, завдання та місце на страховому ринку. 



Страхові посередники. Державне регулювання страхової діяльності.  

Тема 3. Страхова послуга та особливості її реалізації. 

Сутність страхової послуги. Механізм реалізації страхової послуги. Види 

страхових послуг. Порядок укладання та ведення страхової угоди. Основний 

зміст страхової угоди. Документальне оформлення страхової угоди. Механізм 

реалізації страхової угоди.  

Тема 4. Страхові послуги в особистому страхуванні. 

Основні форми страхування життя. Особливості оформлення договору 

страхування життя і пенсій. Умови угоди страхування від нещасних випадків. 

Механізм реалізації угоди страхування від нещасних випадків. Умови 

обмеження відповідальності страхової компанії. Умови страхової угоди 

медичного страхування.  

Тема 5. Страхові послуги у майновому страхуванні. 

Майнове страхування, його необхідність і значення. Особливі умови угод 

сільськогосподарського страхування. Майнове страхування юридичних осіб. 

Майнове страхування фізичних осіб. Умови угод автотранспортного 

страхування. Класифікація об’єктів автотранспортного страхування і фінансові 

умови страхування. Види угод морського страхування. Угоди авіаційного 

страхування.  

Тема 6. Страхові послуги у страхуванні відповідальності. 

Суть і призначення страхування відповідальності. Види угод по 

страхуванню відповідальності. 

 

4. Бюджетна система 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Бюджет 

держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних 

відносинах у суспільстві. Бюджетна централізація ВВП та її межі.   

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Склад і структура доходної та видаткової частини бюджету, фактори, що 

впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його 

чинники. Бюджетний процес та його складові. Завдання, принципи і методи 

бюджетного планування. Бюджет як централізований фонд грошових коштів 

держави, його характерні ознаки та місце у системі державних фінансів. Роль і 

місце бюджету у фінансовому механізмі.  

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування  

Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків, 

перевищення доходів над видатками, бюджетний дефіцит. Форми перевищення 

доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний 

профіцит. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, види, 

джерела покриття, наслідки. Шляхи подолання дефіциту бюджету та 

державного боргу в Україні. 

Джерела фінансування дефіциту бюджету. Гарантії виконання боргових 

зобов’язань.  



Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 

Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення 

принципів побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і 

видатків між ланками бюджетно ї системи; встановлення характеру і форм 

взаємовідносин між бюджетами. 

Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад 

бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, 

склад і структура доходів і видатків. Роль державного бюджету в 

регіональному, галузевому і соціальному  перерозподілі. Місцеві бюджети, їх 

види, склад і структура доходів і видатків. Роль місцевих бюджетів у 

регіональному розвитку. 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Зміст і складові частини міжбюджетних відносин. Підстави існування між 

бюджетних відносин. Інструменти здійснення та система між бюджетних 

відносин в Україні. Перерозподіл бюджетних ресурсів. Між бюджетні 

трансферти та їх види. Законодавче забезпечення бюджетного регулювання.  

Тема 6. Система доходів бюджету 

Методи формування доходів бюджету. Джерела формування доходів 

бюджету. ВВП як основа дохідної бази бюджету. Причини та умови 

використання національного багатства для формування доходів бюджету. 

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Неподаткові 

доходи бюджету, їх характеристика. Офіційні трансферти та їх роль у 

формуванні доходів окремих бюджетів. Державні і місцеві позики.  

Тема 7. Система видатків бюджету 

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченню соціально-

економічного розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. 

Процесуальна класифікація бюджетних видатків: функціональна, відомча та 

економічна. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії. Форми 

бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, 

бюджети кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування.  

Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. 

Основи кошторисного планування та фінансування, види кошторисів, їх 

структура. 

 

5. Податкова система 

 

Тема 1. Сутність і види податків 

Сутність податків. Поняття податку, збору (плати). Функції податків. 

Елементи податків. Обов’язкові елементи податку. Види податкових ставок.  

Тема 2. Податкова система  

Принципи оподаткування. Класифікація податків. Поняття податкової 

системи. Система податків в Україні. Загальнодержавні податки. Місцеві 

податки. Податкове право: поняття податкового обов’язку (виникнення, 

припинення).  



Тема 3. Акцизний податок 

Акцизний податок: платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок 

нарахування. Перелік підакцизних товарів. Порядок визначення суми акцизного 

податку. Особливості оподаткування тютюнових та алкогольних виробів. 

Марка акцизного податку: сутність, порядок маркування.     

Тема 4. Мито 

Митний Кодекс. Митний тариф. Сутність та види мита. Порядок 

нарахування та сплати мита. Митна вартість. Методи визначення митної 

вартості. Країна походження товару.  

Тема 5.  Податок на додану вартість  

ПДВ: платники, об'єкт оподаткування, ставки, порядок визначення суми 

податку до сплати у бюджет. Податкова накладна: порядок заповнення та 

реєстрації.  

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб 

Платники, об'єкт оподаткування та ставки ПДФО. Податкова соціальна 

пільга:сутність, розміри, порядок застосування. Податкова знижка. Порядок 

оподаткування доходу у вигляді заробітної плати. Особливості оподаткування 

окремих видів доходів.   

Тема 7. Інші загальнодержавні податки  

Рентна плата: складові, основні елементи та особливості оподаткування 

окремих складових. 

Тема 8. Місцеві податки і збори    

Особливості встановлення місцевих податків (зборів): повноваження 

місцевих органів влади. Податок на майно: транспортний податок, плата за 

землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Сутність 

спеціального податкового режиму. Єдиний податок: групи платників, ставки, 

особливості оподаткування кожної групи платників.  

Тема 9. Податкова політика в системі державного регулювання економіки  

Державне регулювання економіки. Моделі бюджетно-податкової 

політики. Податкове навантаження. Поняття податкової пільги. Форми 

встановлення податкової пільги. Податкове правопорушення. Види податкових 

перевірок.   
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IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових 

питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту 

випробування.  

Варіант складається із питань на обрання вірної відповіді – до кожного 

питання надаються чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, 

зробивши відповідну позначку. 

Розподіл питань у кожному варіанті:  

- за формою завдань  

№ 

з/п 
Форма завдання 

Кількість одиниць 

у варіанті 

1 Питання на обрання вірної відповіді  4 

- за темами навчальних дисциплін  

№ 

з/п 
Зміст питання 

Кількість одиниць 

у варіанті 

1 За темами навчальної дисципліни «Фінанси» 10 

2 
За темами навчальної дисципліни «Фінанси 

підприємств» 
10 

3 За темами навчальної дисципліни «Страхування» 10 

4 
За темами навчальної дисципліни «Бюджетна 

система» 
10 

5 
За темами навчальної дисципліни «Податкова 

система» 
10 

 Усього 50 

 



V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

 

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного 

випробування може набувати одного з двох значень:  

максимального значення кількості балів – за вірної відповіді,  

мінімального значення (0 балів) – за невірної відповіді.  

Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної 

форми наведений у таблиці:  

№ 

з/п 
Форма завдання 

Максимальне 

значення, 

кількість балів 

Максимальна кількість 

балів, яка може бути 

набрана за виконання 

завдань певної форми 

1 
Питання на обрання 

вірної відповіді  
2 250 = 100 

 Усього  100 

 

 


