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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за ступенем «бакалавр»
на базі ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр» «спеціаліст», «магістр» та осіб, які не
менше одного року здобувають ступень бакалавра за іншим напрямом у СНУ ім.
В.Даля за іншою формою навчання вступні випробування здійснюються фаховими
атестаційними комісіями.
Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при
зарахуванні в СНУ ім. В. Даля на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит».
Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення якості знань
абітурієнта, теоретичну і практичну підготовку абітурієнтів до рішення професійних
завдань, що відповідають кваліфікації бакалавра.
Програма фахового вступного випробування складається з загальних положень,
змісту програми вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін, переліку
рекомендованої літератури та критеріїв оцінювання.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Фінанси
Необхідність і характерні особливості фінансів. Визначення фінансів та
фінансових відносин. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Функції фінансів.
Призначення та роль фінансів у суспільстві. Передумови виникнення фінансів.
Генезис категорії фінансів. Еволюція фінансів та етапи їх розвитку. Розвиток
фінансової науки в Україні. Цілісність фінансової системи держави. Принципи
побудови фінансової системи. Взаємозв’язок ланок фінансової системи та їх
характеристика. Роль фінансової системи держави у забезпеченні умов економічного
зростання. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права.
Сутність, складові і типи фінансової політики. Фінансова стратегія та фінансова
тактика. Основні елементи фінансового механізму. Склад фінансової системи України
за її організаційною будовою. Характеристика функцій органів влади та управління в
державі щодо їх компетенції у сфері управління фінансами. Організація фінансового
контролю в державі. Бюджет як центральна ланка фінансової системи держави.
Сутність Державного бюджету України і його функції. Види бюджетів і склад
бюджетної системи України. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетний процес.
Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. Соціально-економічні
наслідки бюджетного дефіциту. Основні концепції збалансованості бюджету. Методи
фінансування бюджетного дефіциту. Поняття податків і податкової системи. Види
податків. Елементи оподаткування. Основні принципи побудови податкової системи.
Загальна характеристика цільових державних фондів. Загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, його суть та види. Держаний кредит як суспільна позикова
система. Форми державного кредиту. Державний кредит як наслідок існування
державного боргу. Класифікація державних позик. Управління державним боргом.
Структура місцевих бюджетів України. Бюджетні повноваження місцевих органів
самоврядування. бюджетів. Структура доходів та видатків бюджету розвитку місцевих
3

бюджетів. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. Фінанси підприємств як
основа фінансової системи. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та
організація їх фінансової діяльності. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх
формування. Фінансові результати діяльності. Теоретичні основи фінансів
домогосподарств. Особливості функціонування страхового ринку. Призначення і
структура фінансового ринку, його елементи. Суб’єкти фінансового ринку, його
інструменти та їх класифікація. Функції фінансового ринку. Роль фінансів у розвитку
міжнародних зв’язків. Фінанси міжнародних організацій. Фінанси міжнародних
фінансових інституцій. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки.
Система страхування. Страхові компанії їх класифікація. Сутність та цілі
державного регулювання страхової діяльності. Органи надзору за страховою
діяльністю, їх функції. Економічна сутність страхування. Функції та особливості
страхування. Організаційні форми страхового фонду. Характеристика ризиків.
Класифікація страхових відносин. Категорії особистого страхування. Основні види
страхування життя. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні.
Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи
розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. Загальні положення щодо
страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та
організаційна структура страхування. Склад, структура та види майнового
страхування. Оцінка вартості майна. Страхування наземного, повітряного та водного
виду транспорту. Страхування фінансових ризиків. Страхування підприємницької
діяльності. Страхування відповідальності. Сутність, види, форми перестрахування.
Співстрахування. Страховий тариф та механізм його розрахунку. Доходи й видатки
страхової компанії. Фінансовий результат страхової компанії.
Фінанси підприємств
Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові ресурси.
Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової
роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Грошовий оборот і
система розрахунків на підприємстві. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та
способи зміцнення. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств.
Доходи від операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної,
фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого
доходу. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення
рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування
підприємств. Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами
непрямих податків. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне
пенсійне і соціальне страхування. Місцеві збори і податки. Сутність і основи
організації оборотних коштів. Необхідність та сутність нормування оборотних коштів.
Сутність основних засобів та їх відтворення. Амортизація, методи її нарахування.
Капітальні вкладення: сутність, принципи фінансування, структура, джерела
фінансування. Показники стану та ефективності використання основних засобів.
Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Фінансова стратегія
підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та
порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану.
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Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Фінансова санація
підприємств: економічний зміст, цілі, порядок проведення. Фінансова криза: фактори,
наслідки, види, етапи розвитку. Санаційний аудит: цілі, джерела інформації, завдання,
етапи та порядок проведення, складові. Розробка програми санації. Реструктуризація.
Задоволення претензій кредиторів.
Бюджетна система
Сутність й функції державного бюджету. Завдання бюджетної політики.
Класифікація бюджетного дефіциту. Бюджетний устрій України. Види бюджетного
субсидіювання. Принципи побудови бюджетної системи. Состав і структура доходів
бюджету. Видатки бюджету. Принципи побудови системи державних видатків.
Принципи та форми бюджетного фінансування. Види видатків. дефіцит бюджету.
Джерела покриття бюджетного дефіциту. Видатки бюджету на економічну діяльність
держави й науку. Критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки.
Видатки бюджету на соціальний захист населення й соціальну сферу. Завдання
соціальної політики. Основи кошторисного фінансування. Видатки бюджету на
оборону, управління, обслуговування державного боргу.
Інформаційні системи і технології в фінансах
Поняття, характеристика та компоненти інформаційних систем. Класифікація
інформаційних систем. Напрямки і тенденції розвитку інформаційних технологій.
Технологічні
процеси
автоматизованої
обробки
фінансової
інформації:
характеристика і класифікація. Єдина система класифікації і кодування технікоекономічної інформації. Концепція розподільної обробки інформації в управлінських
системах. Створення автоматизованих робочих місць. Характеристика та призначення
інтегрованих
інформаційних
систем.
Банківські
інформаційні
системи.
Автоматизована система фінансових розрахунків. Загальна характеристика
корпоративних інформаційних систем.
ІІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010.
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Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса ; М-во внутрішніх справ України,
Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія, 2013. – 311 c.
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косплекс. – К.: «АВТ лтд.», 2008.
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