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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього 
ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-
кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр, спеціаліст) здійснюється за результа-
тами складання вступних випробувань. 

Мета вступного випробування: оцінити рівень підготовленості вступни-
ків для навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю 072 «Фі-
нанси, банківська справа та страхування» за освітньою програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Банківська справа», з ме-
тою конкурсного відбору на навчання у СНУ ім. В. Даля в 2022 році. 

Завдання вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити рівень 
володіння компетентностями вступників, які повинні: 

• знати: 
 Закони України, що регулюють банківську діяльність;  
 історично-економічні передумови виникнення категорії «фінансів», 

«грошей», «кредита»; 
 державний бюджет: витрати, доходи і кредит; 
 основи управління банківськими установами; 
 системи оброблення економічної і фінансової інформації; 
 функції центрального банку та його грошово-кредитну політику 
 взаємовідносини НБУ і комерційних банків. 
 облік банківських операцій. 
 складання фінансової звітності в банківських установах 
 етапи кредитування інвестиційних проектів. 
 поняття «інформаційні технології»; 
 види банківських електронних послуг; 
 основні компоненти банківської електронної системи;  
 міжнародні валютні системи; 
 міжнародні фінансові розрахунки; 
• вміти: 
 володіти поняттями фахового напрямку; 
 об’єктивно оцінювати закономірності розвитку економічних відносин; 
 регулювати вплив банків на суспільний розвиток; 
 оцінювати ефективність інвестиційних проектів; 
 автоматизовано обробляти економічну і фінансову інформацію; 
 приймати обґрунтовані управлінські рішення в банківській сфері. 
 проводити аналіз діяльності банку 
 володіти комп’ютером, як мінімум на рівні користувача; 
 проводити міжнародні фінансові розрахунки та розрахунок платіжно-

го балансу. 
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Зміст програми відповідає компонентам освітньої програми «Фінанси, ба-
нківська справа та страхування» та їх логічній послідовності. 

Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами 
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2022 році. 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Необхідний обсяг сформованих фахових компетентностей вступника, що 

поступає на навчання на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня, забезпечують наступні дисципліни, передбачені 
навчальним планом освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 072 «Фінан-
си, банківська справа та страхування» за освітньою програмою «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», за спеціалізацією «Банківська справа». 

 
ГРОШІ ТА КРЕДИТ. Сутність і функції грошей. Походження грошей. 

Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність гро-
шей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей. Грошовий 
оборот і грошові потоки. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. 
Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори 
грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошо-
ва база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту. Грошовий 
ринок. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інсти-
туційна модель грошового ринку.  

Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на 
гроші. Пропозиція грошей. Елементи грошової системи. Основні типи грошо-
вих систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної 
політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиін-
фляційна політика . Грошові реформи в Україні. Кількісна теорія грошей і су-
часний монетаризм. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. 
“Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант роз-
витку кількісної теорії грошей.  

Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України 
в світлі сучасних монетаристських теорій.  Кредит у ринковій економіці. Сут-
ність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. 
Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі 
кредиту. Банківські проценти. Валютний ринок та валютні системи. Сутність 
валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та 
суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валю-
тна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та зо-
лотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків. 
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ФІНАНСИ. Необхідність і характерні особливості фінансів. Визначення 
фінансів та фінансових відносин. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Фун-
кції фінансів. Призначення та роль фінансів у суспільстві. Передумови виник-
нення фінансів. Генезис категорії фінансів. Еволюція фінансів та етапи їх роз-
витку. Розвиток фінансової науки в Україні. Цілісність фінансової системи 
держави. Принципи побудови фінансової системи. Взаємозв’язок ланок фінан-
сової системи та їх характеристика. Роль фінансової системи держави у забез-
печенні 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 меха-
нізму.  

Склад фінансової системи України за її організаційною будовою. Харак-
теристика функцій органів влади та управління в державі щодо їх компетенції у 
сфері управління фінансами. Організація фінансового контролю в державі. Бю-
джет 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 дефі-
циту 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 оподат-
кування. Основні принципи побудови податкової системи. Загальна характери-
стика цільових державних фондів. Загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, його суть та види. Держаний кредит як суспільна позикова систе-
ма. Форми державного кредиту. Державний кредит як наслідок існування дер-
жавного боргу. Класифікація державних позик. Управління державним боргом. 
Структура місцевих бюджетів України. Бюджетні повноваження місцевих ор-
ганів самоврядування. бюджетів. Структура доходів та видатків бюджету роз-
витку місцевих бюджетів.  

Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. Фінанси підприємств 
як основа фінансової системи. Фінансові відносини суб’єктів господарювання 
та організація їх фінансової діяльності. Домогосподарство як інституційна еко-
номічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин. Теоретичні основи фінансів 
домогосподарств. Бюджет домогосподарства, його структура. Сутність, прин-
ципи, види та роль страхування. Організація страхування та характеристика 
страхових потоків. Особливості функціонування страхового ринку. Призначен-
ня і структура фінансового ринку, його елементи. Суб’єкти фінансового ринку, 
його інструменти та їх класифікація. Функції фінансового ринку. Сутність, фу-
нкції та політика фінансового менеджменту. Принципи і функції фінансового 
менеджменту.  
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Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові. Роль фі-
нансів у розвитку міжнародних зв’язків. Фінанси міжнародних організацій. Фі-
нанси міжнародних фінансових інституцій. Фінансова безпека держави у сис-
темі економічної безпеки. Вплив державних боргів на фінансову безпеку. Осно-
вні 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 європейсь-
кої 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 підприємс-
тві. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. Характе-
ристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної 
діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої зви-
чайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого доходу. Прибу-
ток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи ро-
зрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рен-
табельності.  

Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування підприємств. 
Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами непря-
мих 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 на-
рахування. Капітальні вкладення: сутність, принципи фінансування, структура, 
джерела фінансування.  

Показники стану та ефективності використання основних засобів. Фінан-
совий стан підприємства, методи його оцінки. Фінансова стратегія підприємст-
ва. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та по-
рядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бю-
джетування в системі оперативного фінансового планування. Фінансова санація 
підприємств: економічний зміст, цілі, порядок проведення. Фінансова криза: 
фактори, наслідки, види, етапи розвитку. Санаційний аудит: цілі, джерела інфо-
рмації, завдання, етапи та порядок проведення, складові. Розробка програми са-
нації. Реструктуризація. Задоволення претензій кредиторів. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. Стан сучасної банківської системи України, 
типи банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх 
операцій, організація діяльності. Економічна характеристика ресурсів банка, їх 
склад та структура. Формування власного капіталу банку, його структура, хара-
ктеристика джерел його формування. Залучені та запозичені ресурси банка, їх 
структура, порядок формування. Готівкові та безготівкові розрахунки. Система 
розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація находження 
готівкових коштів до кас банків. Поточні рахунки. Види міжбанківських розра-
хунків.  

Створення національної платіжної системи. Сучасний стан банківського 
кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування. Поняття 
та критерії кредитоспроможності позичальника. Зарубіжний досвід забезпечен-
ня позик. Організація і порядок короткострокового та довгострокового креди-
тування юридичних осіб. Нарахування та стягнення процентів за користування 
кредитом. Погашення кредиту. Загальна характеристика операцій банка з цін-
ними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Фактори ри-
зику від інвестиційних операцій.  

Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику виникнення збитків і 
витрачання ліквідності. Економічні основи здійснення валютних операцій в 
Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Особливості 
посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Прибутко-
вість банку. Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують 
прибутковість банку і методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на про-
центну ставку. Регулювання діяльності банків, його основні завдання, суть, 
проблеми і шляхи їх вирішення. 

 
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Організація аналізу банківсь-

кої діяльності, предмет, метод і завдання курсу. Роль, місце і значення аналізу в 
системі банківських та економічних дисциплін, зв’язок його з іншими дисцип-
лінами. Класифікація видів аналізу, технічних прийомів. Аналіз показників, які 
характеризують стан капіталу банку, аналіз факторів, що впливають на рівень 
капіталу банку. Статутний капітал банку, аналіз порядку його формування. 
Аналіз зобов’язань банку. Загальна схема аналізу зобов’язань банку. Взає-
мозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз основних напрямків 
використання ресурсів банку.  

Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Визначення взає-
мозв’язку касових і емісійних операцій банку, аналіз готівкового обігу. Аналіз 
безготівкових операцій банку. Аналіз ефективності використання кредитів, 
аналіз кредитних процентних ставок. Аналіз кредитоспроможності клієнтів ба-
нку. Основні види групування, що застосовуються для визначення забез-
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печеності кредитів банку. Аналіз механізму погашення кредитної заборговано-
сті за основним боргом та відсотків. Аналіз інвестиційного портфелю банку. 
Принципи портфельного управління. Аналіз операцій банку з цінними папера-
ми.  

Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інфо-
рмаційна база. Аналіз дохідності операцій з цінними паперами. Аналіз валют-
них операцій банку та їх ефективності. Механізм хеджування валютних ризи-
ків. Аналіз лізингових, факторингових операцій та овердрафту. Визначення 
економічної суті нетрадиційних операцій банку. Аналіз ефективності надання 
агентських послуг. Особливості аналізу форфейтингових операцій та овердраф-
ту. Поняття ліквідності та управління ліквідністю банку. Аналіз доходів та ви-
трат банку. Напрямки, завдання та інформаційна база аналізу, класифікація до-
ходів банку. Аналіз динаміки, структури доходів та витрат банку. Визначення 
резервів збільшення доходів банку та зменшення витрат. Аналіз результативно-
сті банківської діяльності. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового ста-
ну банку. Поняття та види рейтингової оцінки.  

 
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКУ. Зміст і призначення бухгалтерського 

обліку в банках. Значення міжнародних стандартів для банків України. Побудо-
ва плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. Балансові рахунки їх гру-
пування у розділи, групи, нумерація рахунків. Забалансові рахунки і їх розділи. 
Аналітичний і синтетичний облік операцій в банках. Складання бухгалтер-
ського балансу за балансовими та позабалансовими рахунками, звіряння аналі-
тичного і синтетичного обліку, порядок виправлення помилкових записів. До-
кументація, документообіг і контроль банківських операцій. Облік капіталу ба-
нку. Методика обліку витрат, пов’язаних з випуском, продажем, викупом та пе-
репродажем акцій.  

Облік і контроль розрахункових операцій. Санкції за порушення правил 
проведення розрахункових операцій. Облік розрахунків між банками. Організа-
ція міжбанківських розрахунків. Механізм прямих кореспондентських відносин 
між банками. Облік і контроль касових операцій. Ревізія каси і сховища, облік 
та відображення надлишків, нестач грошей й цінностей і відповідне оформлен-
ня таких результатів. Інкасація виручки, її перелічення. Облік депозитних опе-
рацій. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за де-
позитом.  

Облік операцій зі сплати та погашення депозиту. Характеристика рахун-
ків для обліку депозитних операцій. Облік кредитних операцій. Порядок бухга-
лтерського обліку позабалансових кредитних операцій. Облік операцій зі спи-
сання безнадійних заборгованостей за операціями з цінними паперами. Облік 
валютних операцій. Оформлення, облік і контроль операцій по переводу 
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валюти за кордон і з-за кордону. Облік і документальне оформлення внутріш-
ньобанківських операцій. Облік операційних доходів і витрат банку. Склад ко-
шторису витрат на утримання апарату управління банку. Облік результатів дія-
льності банку. Облік операцій по формуванню і розподілу фондів. Оподатку-
вання банків.  

Форми податкової звітності та строки її подання. Управлінський облік. 
Потреби банків у наданні управлінської інформації, рівні управлінської інфор-
мації, управлінська звітність і необхідність її складання. Характеристика фінан-
сових звітів банка, їх організація, підготовка та надання. Методика складання 
бухгалтерського балансу банку, звіту про фінансові результати, про рух грошо-
вих коштів та іншу. Особливості обліку операцій НБУ. Банківський аудит. Ме-
тодики аудиторської перевірки і складання звіту. Аудит окремих банківських 
операцій. Внутрішній аудит і його функції, організація служби внутрішнього 
аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту, методи його проведення, оцінка ефекти-
вності. 

 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. 

Причини і шляхи створення центральних емісійних банків. Організаційно-
правові основи центральних банків провідних країн світу. Особливості станов-
лення Національного банку України як центрального банку. Основні принципи, 
економічна самостійність, функції та операції НБУ. Органи управління і струк-
тура НБУ. Національний банк — емісійний банк України. Організація виробни-
цтва грошей. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Переваги 
обігу депозитних грошей порівняно з обігом готівки. Розвиток обігу електрон-
них грошей. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Кредитні 
аукціони НБУ.  

Перспективи розвитку платіжної системи України. Створення національ-
ної системи й масових електронних платежів. Система створення резервів на 
покриття банківських ризиків. Система страхування (гарантування) депозитів у 
банках. Економічна сутність, необхідність банківського нагляду. Режим фінан-
сового оздоровлення банків. Робота з проблемними банками. Реорганізація та 
ліквідація банків. Організація аудиту комерційних банків. Центральний банк – 
фінансовий агент уряду з обслуговування внутрішнього державного боргу. Роль 
НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу країни. Роль НБУ в здійс-
ненні касового виконання державного бюджету. Економічна сутність і необхід-
ність валютного регулювання. Становлення системи валютного регулювання в 
Україні.  

Повноваження НБУ у сфері валютного контролю. Зміст грошово-
кредитної політики центрального банку, її місце і роль у системі державного 
регулювання економіки. Характеристика та класифікація інструментів 
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грошово-кредитної політики. Політика обов'язкових резервних вимог. Політика 
рефінансування комерційних банків. Політика операцій на відкритому ринку. 
Валютна політика: зміст і цілі.  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ. Області організацій-

ного управління. Зміст організаційного менеджменту. Організаційний менедж-
мент як процес управління. Рівні організаційного управління. Види організа-
ційного менеджменту; теорії і концепції організаційного менеджменту. Особ-
ливості організаційного менеджменту в банківський сфері. Механізм організа-
ційного банківського менеджменту. Стилі і методи управління у банку. Основні 
типи організаційних структур у банках. Короткі характеристики основних груп 
організаційних структур. Класифікація організаційних структур. Основні види 
адаптивних структур. Особливості реорганізацій в структурі банку. Організація 
управління регіональною мережею банку. Сутність бізнес-планування. Основні 
задачі, які розв'язуються за допомогою бізнес-плану. Основні функції бізнес-
плану. Структура бізнес-плану комерційного банку. Елементи, які оцінюються 
при розробці фінансовій частині бізнес-плану. Основні принципи побудови си-
стеми моніторингу.  

Кадрова політика організації. Кадрова концепція організації. Блок-схема 
формування кадрової політики. Особливості трудової діяльності персоналу ба-
нку і застосовувані методи кадрової роботи. Сутність кадрового планування. 
Проблеми банківських установ в галузі управління кадрами. Взаємозв'язок дія-
льності організації з кадровим плануванням. Цілі, задачі і методи кадрового 
планування. Кількісні методи аналізу. Перспективне планування персоналу. 
Визначення і вирішення проблем банком при мінливих потребах у людських 
ресурсах. Структура управління комерційного банку. Визначення відповідаль-
ності. Структурування посад (аналіз і конструювання робочого місця). Основні 
методи аналізу роботи.  

Зміст посадової інструкції. Кваліфікаційна карта співробітника. Карта 
компетенції. Навички, що мають найвищий пріоритет для працівників банку. 
Процедура аналізу змісту роботи. Управління конфліктом у банку. Сутність 
поняття організаційна культура. Вплив організаційної культури на поведінку в 
організації. Вплив організаційної культури на поведінку в організації. Змістовні 
ознаки організаційної культури. Розвиток організаційної культури. Основні па-
раметри організаційної культури. Аналіз існуючої і розробка нової культури 
роботи. Класифікація видів оцінки персоналу. Система цілей оцінки діяльності 
працівника в комерційному банку.  
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ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна кількість завдань іспиту - 16. На виконання роботи відведено 30 

хвилин.  

В основу визначення рейтингу покладено результати обраховані на основі 

суми тестових балів. Для кожного запитання тесту встановлюється відповідна 

система оцінювання: 

1. Запитання 1-10 малої складності – 1 бал (сума 10 балів); 

2. Запитання 11-15 середньої складності – 2 бала (сума 10 балів); 

3. Запитання 16 підвищеної складності – 5 балів (сума 5 балів). 

Сума тестових балів при який іспит вважається складеним – 5-25 балів. 

Загальна сума тестових балів за всі правильні відповіді 25 тестових балів 

– відповідає 200 балам рейтингової оцінки. Пороговий тестовий бал («склав / 

не склав») для вступного іспиту становить 5 тестових балів – відповідає 100 

балам рейтингової оцінки. 

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) визнача-

ється відповідно до таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці. 

Таблиця 1 
Відповідність тестових балів рейтинговій оцінці 

Тестовий бал,  S 
(сума балів за привільні  
відповіді на запитання) 

Рейтингова 
оцінка, ВВ 

Тестовий бал,  S 
(сума балів за привільні  
відповіді на запитання) 

Рейтингова 
оцінка, ВВ 

0-4 Не склав 15 150 
5 100 16 155 
6 105 17 160 
7 110 18 165 
8 115 19 170 
9 120 20 175 
10 125 21 180 
11 130 22 185 
12 135 23 190 
13 140 24 195 
14 145 25 200 
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