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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за ступенем «магістр»
на базі ОКР «бакалавр» фахове вступне 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 магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення якості знань
абітурієнта, теоретичну і практичну підготовку абітурієнтів до рішення професійних
завдань, що відповідають кваліфікації магістра.
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
бюджетів. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. Фінанси підприємств як
основа фінансової системи. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та
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організація їх фінансової діяльності. Домогосподарство як інституційна економічна
одиниця та суб’єкт фінансових відносин. Теоретичні основи фінансів
домогосподарств. Бюджет домогосподарства, його структура. Сутність, принципи,
види та роль страхування. Організація страхування та характеристика страхових
потоків. Особливості функціонування страхового ринку. Призначення і структура
фінансового ринку, його елементи. Суб’єкти фінансового ринку, його інструменти та
їх класифікація. Функції фінансового ринку. Сутність, функції та політика
фінансового менеджменту. Принципи і функції фінансового менеджменту. Механізм
фінансового менеджменту, його сутність та складові. Роль фінансів у розвитку
міжнародних зв’язків. Фінанси міжнародних організацій. Фінанси міжнародних
фінансових інституцій. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки.
Вплив державних боргів на фінансову безпеку. Основні аспекти фінансової системи
США. Особливості функціонування фінансової системи Японії. Основні положення
структури фінансової системи Великої Британії, Німеччини та Франції. Основи
функціонування фінансової системи Скандинавських країн. Фінансова політика у
контексті поглиблення європейської інтеграції. Особливості організації фінансів
Європейського Союзу. Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної
фінансової політики.
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.
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.
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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.
Фінанси бюджетних установ
Сутність фінансів бюджетних установ. Правові основи діяльності бюджетних
установ. Функції розпорядників бюджетних коштів та правові основи діяльності.
Казначейська форма обслуговування бюджетних установ. Види власних надходжень.
Класифікація надходжень бюджетних установ. Планування надходжень бюджетних
установ. Видатки бюджетних установ. Сутність видатків бюджетних установ.
Класифікація бюджетних установ. Нормативно-правове регулювання бюджетних
установ. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи. Поняття і види кошторису.
Порядок складання, розгляд і затвердження кошторису. Внесення змін в кошторис.
Складання звітності про виконання кошторису.
Фінанси страхових компаній
Страхування як економічна категорія яка перебуває у тісному взаємозв’язку з
категорією фінансів. Головні функції та принципи страхування. Форми проведення
страхування: обов’язкове страхування та його види, добровільне страхування.
Системи страхування: за системою пропорційної відповідальності, за системою
першого ризику, за системою «дробової частини», за відновною вартістю. Загальна
характеристика страхового ринку України, його розвиток. Середовище страхового
ринку. Загальна організаційно-правова структура ринку. Роль посередників на
страховому ринку. Значення страхових тарифів для формування страхового фонду.
Актуарні розрахунки: суть,принципи, задачі та класифікація. Тарифна політика у
страхуванні. Необхідність і значення страхування ризиків. Страхування кредитних,
фінансових та технічних ризиків. Фінанси страхових компаній їх сутність та значення.
Фінансові відносини страхової компанії. Специфіка формування фінансових ресурсів.
Страхова компанія як суб’єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова
установа. Сутність грошових надходжень, їх класифікація. Страхові внески як основне
джерело надходжень страхової компанії від операційної діяльності. Грошові
надходження від інвестиційної і фінансової діяльності. Грошовий обіг. Страхові
фонди як основа страхового захисту. Фінансові ресурси – джерела інвестиційної
діяльності. Види, порядок формування і використання страхових резервів.
Формування і розміщення резервів зі страхування життя. Механізм формування та
напрямку розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
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страхування життя. Диверсифікація страхового портфеля. Визначення та склад
доходів страховика. Класифікація доходів та їх характеристика. Склад та економічний
зміст витрат страховика: виплати страхового відшкодування і страхових сум;
відрахування в резервні фонди; на попереджувальні заходи, на ведення справи, інші
витрати. Собівартість страхових операцій. Визначення та класифікація прибутку
страховика. Система оподаткування страховиків. Розрахунок показників діяльності
страхової компанії. Інформаційне забезпечення розрахунку показників узагальненої
оцінки функціонування страхової компанії. Система показників платоспроможності,
оцінки страхових резервів, витрат страхової компанії. Система показників: динаміки
страхових платежів страхового відшкодування, ризикованості страхових операцій,
страхових виплат, страхового портфеля.
Фінансовий аналіз
Сутність, зміст фінансового аналізу та його місце в системі економічних знань.
Предмет, метод, об’єкти фінансового аналізу. Класифікація методів и процедур
фінансового аналізу. Аналітична оцінка джерел фінансування. Аналіз власного
капіталу. Аналіз позикових коштів (зобов’язань). Аналіз розміщення коштів в активах
підприємства. Значення і завдання аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства. Аналіз утворення балансового прибутку. Загальний аналіз фінансових
результатів. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від
реалізації продукції. Аналіз розподілу балансового прибутку за напрямками
використання. Оподаткування прибутку та аналіз чистого прибутку. Аналіз
ефективності використання чистого прибутку. Аналіз показників рентабельності.
Значення і завдання аналізу інвестицій. Загальний аналіз фінансових результатів.
Аналіз грошових потоків, які створюються при здійсненні інвестицій. Сутність та
види ліквідності підприємств. Фінансові аспекти ліквідності. Визначення ліквідності
балансу підприємства.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Системна характеристика господарюючого суб’єкту як учасника ринкових
відносин. Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм
підприємства в системі управління фінансами. Звіт про власний капітал підприємства,
його призначення та порядок складання. Звіт про рух грошових коштів. Зміст,
значення та основні принципи формування дивідендної політики. Позичковий капітал
підприємства, його складові частини та порядок формування. Спеціальні форми
кредитування. Особливості державного кредитування підприємств та одержання
державних гарантій. Система показників оцінки фінансового потенціалу. Аналіз
фінансово-господарської діяльності підприємства як основа фінансового потенціалу
підприємства. Прогнозування фінансового потенціалу. Комплексна оцінка
фінансового потенціалу суб’єкта господарювання.
Фінансовий контролінг суб’єктів господарювання
Сутність контролінгу і його складові. Модель концепції фінансового контролінга.
Джерела і потоки інформації в системі контролінгу. Система показників
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інформаційного забезпечення управління фінансово-економічною діяльністю
підприємства. Організаційні та функціональні обов’язки служби контролінгу. Система
стратегічного інформаційного забезпечення. Планування як основа контролінга.
Стратегічне й оперативне планування. Бюджетування і його основні принципи.
Преваги і недоліки бюджетування. Параметри виникнення відхилень планових і
фактичних величин. Параметри і критерії оцінки відхилень. Взаємозалежність
відхилень та їх факторний аналіз.
Фінансовий ринок
Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку.
Функції фінансового ринку. Роль фінансового ринку в економіці. Державне
регулювання фінансового ринку. Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад,
значення, система. Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового
ринку. Значення фінансового посередництва. Роль комерційних банків як
посередників. Організатори торгівлі цінними паперами. Фондові індекси і рейтинги.
Органи контролю і нагляду на фінансовому ринку. Хеджування на фінансовому
ринку. Похідні цінні папери на фінансовому ринку.
Інвестування
Ціль і задачі дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття,
економічна суть і види інвестицій. Класифікація інвестицій в умовах ринкової
економіки. Об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності. Класифікація джерел
фінансування інвестицій. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою.
Теоретичні основи державного регулювання інвестиційних процесів. Методи
державного регулювання інвестиційної діяльності. Напрями інвестиційної політики
держави. Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей. Вартість грошей в
часі. Елементи теорії відсотків. Прості відсотки. Складні відсотки. Облік інфляційного
знецінення грошей при ухваленні фінансових рішень. Фінансові ресурси інвестування.
Схеми фінансування інвестицій. Форми фінансування інвестицій. Фінансовий,
операційний леверидж і структуризація капіталу. Поняття інвестиційних ризиків, їх
класифікація. Шляхи мінімізації інвестиційних ризиків. Мотивація інвестиційної
діяльності. Поняття про інвестиційний проект. Інвестиційний проект, його зміст,
форми і класифікація. Типи проектного фінансування. Порядок розробки
інвестиційного проекту і його завдання. Аналіз інвестиційного проекту. Методи
оцінки інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту. Характеристика
іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Міжнародні
фінансово-кредитні інститути і їх функції на інвестиційному ринку. Спеціальні
економічні зони, їх класифікація і мета створення. Політика держави щодо залучення
іноземних інвестицій. Інвестиційна стратегія, її види. Методи оцінки ефективності
суб’єктів господарювання різних форм власності. Визначення потреби в інвестиціях.
Основні напрямки інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень.
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56.Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
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перероблене та доповнене.-Донецк: ДВНЗ «ДонГУ», 2009. – 448 с.
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на
підставі правильність відповіді на тестові завдання. Тестове завдання для ОКР
«магістр» складається з 50 питань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2
бали.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за прийнятою в
університеті 100-бальною шкалою. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки
переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:
Кількість вірних відповідей
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка за шкалою
ЕСТS

5 (відмінно)

A

4 (добре)

B
C

3 (задовільно)

D

2 (незадовільно)

E
F, FX

11

Кількість
балів
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
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