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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» при вступі для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на на основі здобутого ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / Уклад.
О.Ю. Мінц, Т.Д. Кравченко – Маріуполь: ПДТУ, 2020. – 11 с.

Програма містить перелік тем з підготовки до вступного
випробування за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», для продовження навчання на здобуття освітнього ступеня
бакалавра, на основі ОКР молодшого спеціаліста. Програма орієнтована на
базові знання по курсам «Фінанси», «Гроші та кредит». Головним
завданням підготовки абітурієнтів для вступного іспиту є систематизація
знань, одержаних по професійним дисциплінам.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», створену
наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Мінц Олексій Юрійович – зав. кафедрою фінансів і банківської

справи, доктор економічних наук,
доцент;

Кравченко Таїсія Дмитрівна – старший викладач кафедри фінансів і
банківської справи.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування технології»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2019 року № 729.

Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які
мають достатній рівень базових питань з теорії та практики курсів
«Фінанси», «Гроші та кредит» для їх подальшої підготовки за
спеціальністю 072 «Фінанси банківська справа та страхування» та
отримання кваліфікаційного рівня бакалавр з фінансів, банківської справи
та страхування.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

I. ФІНАНСИ

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії
Фінанси як наукова дисципліна. Склад, структура та послідовність

викладання курсу. Специфічні ознаки фінансів. Функції фінансів та
механізм їх дії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними
категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів. Суть

фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового господарства.
Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія.
Теоретичні основи фінансової системи держави: суть, структура, принципи
побудови. Передумови виникнення науки «Фінанси». Фінанси як
специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису.
Прості й складні фінансові категорії як форми наукового пізнання.

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика
Правові засади фінансової системи, їх особливості в Україні.

Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні.
Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Суть, суб'єкти,
призначення фінансової політики. Фактори, які визначають фінансову
політику. Складові фінансової політики, їх характеристика. Типи, види
фінансової політики.

Тема 4. Податки. Податкова система
Суть і функції податків. Економічна природа податків. Податкова

система: поняття, основи побудови. Основні етапи становлення податкової
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системи. Принципи оподаткування. Податкові ставки. Класифікація
податків, їх ознаки. Прямі податки. Непрямі податки. Податок на додану
вартість. Економічна сутність податку на додану вартість. Методика
включення податку в ціни товарів, робіт, послуг. Визначення
оподатковуваного обороту. Пільги щодо податку на додану вартість, їх
економічна і соціальна роль. Порядок і строк сплати до бюджету.
Оподаткування прибутку підприємств та організацій, його роль і місце в
податковій системі. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку.
Особливості оподаткування окремих видів доходів. Пільги щодо
оподаткування прибутку. Порядок обчислення й сплати до бюджету.

Акцизний податок.
Акцизи як форма специфічних податків. Платники акцизного збору,

визначення його суми. Пільги з акцизного оподаткування, порядок і строки
сплати акцизного збору до бюджету. Прибуткове оподаткування
населення.

Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального
оподаткування населення, його регулювальна функція й значення у
формуванні доходів бюджету. Основи прибуткового оподаткування
населення.

Побудова шкали ставок оподаткування. Оподаткування доходів від
трудової діяльності (роботи за наймом). Оподаткування доходів громадян
від підприємницької діяльності. Оподаткування доходів іноземних
громадян. Плата за ресурси. Економічне призначення ресурсних платежів.
Плата за ресурси, визначення ставок і платників. Лісовий дохід. Плата за
землю. Плата за воду. Плата за спеціальне використання природних
ресурсів. Майнове оподаткування. Державне мито. Місцеві податки й
збори. Інші платежі до бюджету.

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система
Бюджет як економічна категорія. Місце та значення бюджету в

загальній системі фінансових відносин. Функції бюджету. Роль
державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного й
соціального розвитку України. Поняття бюджетного устрою й бюджетної
системи. Бюджетна класифікація. Бюджетне законодавство.

Поняття бюджетного дефіциту та його сутність. Причини
виникнення бюджетного дефіциту та його види. Проблеми скорочення
бюджетного дефіциту. Джерела та методи покриття бюджетного дефіциту.
Шляхи подолання бюджетного дефіциту. Розподіл доходів і витрат між
ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених
і регулювальних доходів. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у
збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й
затвердження проектів державного й місцевих бюджетів. Удосконалення
бюджетного планування й бюджетного регулювання. Касове виконання
дохідної та видаткової частини державного й місцевого бюджетів.
Бюджетні права державних органів законодавчої й виконавчої влади.
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Доходи і видатки державного бюджету. Економічна сутність доходів
і видатків бюджету. Джерела формування бюджетних доходів. Форми й
методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Класифікація бюджетних
доходів і видатків. Видатки державного бюджету. Основні напрямки
використання бюджетних коштів. Витрати державного бюджету на
соціальний захист населення.

Склад і структура витрат державного бюджету в соціально-
культурній сфері. Фінансування соціального страхування й соціального
забезпечення. Фінансування науки. Витрати державного бюджету на
народне господарство. Витрати на оборону й державне управління.

Тема 6. Страхування. Страховий ринок
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні

безперервності суспільного виробництва. Функції страхування.
Особливості фінансових відносин і сфері страхування. Класифікація
галузей, видів і форм страхування. Форми страхування. Система страхових
фондів.

Класифікація страхування за об'єктами та за ознакою ризику.
Принципи обов'язкового й добровільного страхування. Страхування майна
юридичних і фізичних осіб, його види й форми. Страхування кредитних і
фінансових ризиків, економічна необхідність, значення й види. Умови
страхування кредитних і фінансових ризиків. Особисте страхування, його
суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Види
особистого обов'язкового й добровільного страхування.

Перестрахування. Необхідність перестрахування для забезпечення
сталості страхових операцій. Доходи й витрати страховика. Страхові
платежі як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату
страхового відшкодування й страхових сум, відрахування до запасних і
резервних фондів. Фінансові результати страхових операцій, їх
рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і
використання. Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його
організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми
існування страхових компаній. Державний нагляд за страховою діяльністю
в Україні. Ліцензування страхової діяльності. Формування й розвиток
страхового ринку в Україні.

Тема 7. Фінансовий ринок
Сутність фінансового ринку, його функції та роль в мобілізації та

розподілі фінансових ресурсів. Структура фінансового ринку. Суб'єкти
фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Класифікація
фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Первинні і вторинні
фінансові ринки. Характеристика валютного ринку. Особливості
функціонування кредитного ринку. Призначення та роль ринку цінних
паперів. Види цінних паперів, які можуть випускатися та обертатися в
Україні. Основні характеристики цінних паперів. Правове регулювання
фінансового ринку. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів. Діяльність
із випуску та з підтримування обігу цінних паперів. Оподаткування
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доходів від цінних паперів. Державний контроль за випуском і обігом
цінних паперів. Фондова біржа. Правові положення. Організація й порядок
роботи. Правила торгівлі. Види угод, порядок розрахунків. Порядок
допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах в Україні. Брокерські
(дилерські) контори. Формування статутного фонду. Прибуток. Розподіл
прибутку. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 8.Фінанси суб'єктів господарювання
Методи організації фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Особливості фінансів установ соціальної сфери. Кошторис доходів і
видатків бюджетної установи. Фінанси некомерційних установ і
організацій. Фінансові відносини підприємств. Фінансова діяльність
підприємства, її механізм. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх
формування.

Тема 9. Міжнародні фінанси
Суть та функції міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право.

Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інституції.
Сфери міжнародних фінансових відносин. Поняття та види валютних
систем. Світовий (міжнародний) фінансовий ринок: суть, структура. Вивіз
капіталу та іноземні інвестиції. Оподаткування в системі міжнародних
відносин. Міжнародні розрахунки. Баланси міжнародних розрахунків.
Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, і
Суб'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Правові норми і
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Валютне
регулювання та валютні обмеження. Використання валютних надходжень.
Обов'язковий продаж частини валютних коштів.

Валютний курс. Порядок установлення й методологія обчислення
валютного курсу національної грошової одиниці України. Валютні ринки.
Поняття й види. Правове регулювання діяльності української
міжбанківської валютної біржі. Організація та порядок роботи біржового
валютного ринку. Котирування іноземних валют. Валютні операції.
Специфічні особливості та проблеми валютного ринку в Україні. Митне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Єдиний митний тариф.
Митні ставки й пільги. Митний контроль і митне оподаткування на
території спеціальних економічних зон. Митна політика України.
Фінансові санкції.

Тема 10. Фінансовий менеджмент
Поняття управління державними фінансами. Об’єкт та суб’єкт

управління. Функції управління фінансами. Прогнозування як провідна
функція фінансового менеджменту. Фінансове регулювання як елемент
управління для підтримки оптимальної структури виробництва і розподілу.

Рекомендована література:
1. Базичевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник

/За заг ред. Базилевича В.Д. - К: Атіка, 2018.-456с.
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2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2018. —
410с.

3. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика):
Навч.посібник. — Тернопіль: Астон, 2018. — 209 с.

4. Общая теория финансов: Учебник /Под.ред. Дрободиной. —
М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 2018.-453с.

5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — 2-е
вид.,доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2014. — 278 с.

6. Пасічник ІО. Бюджетна система України та зарубіжних
країн:Навч. посібник. —К.: Знання-пресе, 2017.-212с.

7. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навч.
літератури, 2017.—484с.

II. ГРОШІ І КРЕДИТ

Тема 1. Сутність та функції грошей.
Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції

походження грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку
товарного виробництва та обміну. Роль держави у творенні грошей.

Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно
ліквідний актив. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх
еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей від звичайних
товарів першої необхідності до благородних металів. Функції грошей.
Поняття функції грошей.

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти
впливу грошей на економічні й соціальні процеси.

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки.
Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Економічна

основа грошового обороту. Модель сукупного грошового обігу.
Балансування грошового обороту.

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори
грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та
кредитний сектори. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот:
поняття, склад та фактори, що визначають зміну.

Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика,
грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей : поняття, фактори, що
визначають швидкість обігу. Закон кількості грошей, необхідних для
обороту, його сутність, вимоги  та наслідки порушення вимог. Механізм
зміни маси грошей в обороті.

Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм, показники
мультиплікатора та чинники впливу на його рівень.

Тема 3. Грошовий ринок.
Сутність грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу.

Суб'єкти та інструменти грошового ринку. Інституційна модель грошового
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ринку. Сектори прямого і опосередкованого фінансування.
Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і

ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові
грошового ринку. Попит та пропозиція на гроші.

Суть та форми прояву попиту та пропозиції на гроші. Фактори, що
визначають зміну попиту та пропозиції на гроші. Графічна модель
грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори, що
визначають рівновагу грошового ринку.

Тема 4. Грошові системи.
Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній

системі країни. Елементи грошової системи. Основні типи грошових
систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу.

Створення й розвиток грошової системи України. Необхідність
створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження
національної валюти в Україні. Державне регулювання грошового обороту
як головне призначення грошової системи.

Центральний банк як орган державного регулювання грошової
сфери. Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, типи,
стратегічні цілі, проміжні та тактичні задачі.

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.
Сутність, форми прояву та закономірності розвитку Інфляції.

Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Економічні та
соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на Інвестиції та розвиток
виробництва. Інфляція та економічний цикл.

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.
Особливості інфляції в Україні в перехідний період. Сутність грошових
реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації.

Особливості проведення грошової реформи в Україні.
Багатофакторність, багатоцільове спрямування та довготривалість
грошової реформи в Україні. Порядок випуску гривні в оборот у вересні
1996 р.

Тема 6. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.
Абстрактний та прикладний (монетаристський) напрямок в теорії

грошей. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.
Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей.

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.
"Кон’юнктурний " варіант теорії грошей М. Туган-Барановського.
"Кембриджська версія" кількісної теорії. Внесок Д.Кейнса у розвиток
кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний
напрямок кількісної теорії. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Грошово-
кредитна політика України в перехідній період у світлі сучасних
монетаристських теорій.

Тема 7. Кредит у ринковій економіці.
Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних

відносин. Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній
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основі стадії та закономірності руху кредиту. Закономірності руху кредиту
та принципи кредитування. Форми та види кредиту. Види кредиту,
критерії їх класифікації. Функції кредиту, їх сутність та призначення.

Процент за кредит. Суть процента, види, економічні межі руху та
фактори зміни ставки процента. Роль кредиту. Розвиток кредитних
відносин в Україні в перехідній економіці. Перспективи розвитку кредиту
в Україні.

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку.
Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банки як

провідні суб'єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків.
Банківська система. Поняття банківської системи її цілі та функції.

Специфічні риси банківської системи. Принципи побудови банківської
системи. Особливості побудови банківської системи в Україні.
Небанківські фінансово-кредитні установи. Схожість та відмінність їх
діяльності і діяльності банків.

Тема 9. Центральні банки.
Призначення, статус та основи організації центрального банку.

Операції центрального банка. Походження та розвиток центральних
банків. Чинники, що зумовили появу центральних банків.

Особливості розвитку центральних банків Англії, США. Створення
Європейської системи центральних банків. Становлення центрального
банку в Україні. Його структура, статус та органи управління.

Тема 10. Комерційні банки.
Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види

комерційних банків. Походження та розвиток комерційних банків. Роль
банків у сучасних ринкових: економіках. Основи організації та специфіка
діяльності комерційних банків Порядок створення банку, його реєстрація
та ліцензування діяльності Пасивні операції комерційних банків.
Формування власного капітал банку. Залучення і запозичення коштів.
Активні операції комерційних банків. Кредитні операції. Інвестиційні
операції.

Банківські послуги. Розрахунково-касове обслуговування клієнти
Інші види банківських послуг. Стабільність банків і механізм її
забезпечення. Поняття банківське стабільності та її значення. Особливості
становлення і розвитку комерційних банків в Україні.

Тема 11. Валютний ринок та валютні системи.
Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют.

Особливості валютних відносин. Валютний ринок; сутність, об'єкти та
суб'єкти, ціна, інфраструктура. Характеристика основних операцій на
валютному ринку.

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу.
Розвиток режиму валютного курсу в Україні. Валютні системи та валютна
політика. Особливості формування валютної системи України. Органи
валютного регулювання. Платіжний баланс та золотовалютні резерви.
Світова та міжнародні валютні системи. Міжнародні ринки грошей та
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капіталів: сутність, призначення, інструменти.
Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх

співробітництва з Україною.
Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне

призначення МВФ. Група світового банку. Основи організації, структура
та призначення СБ. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок створення,
призначення і функції ЄБРР. Банк міжнародних розрахунків. Необхідність
та порядок створення БМР. Функції банку. Роль БМР в розвитку
міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері.
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