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Фахове випробування є комплексним іспитом, що включає теоретичну
(тестові завдання) та практичну (три завдання різного ступеню складності)
частини в межах галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки
бакалаврів

у

галузі

знань
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спеціальністю 072 « Ф ін а н с и ,

« У п р а в л ін н я
б ан ківськ а

та

справа

а д м і н іс т р у в а н н я »
та

за

с т р а х у в а н н я » за

освітньою програмою «Фінанси і кредит». До складу тестових завдань внесені
питання за наступними базовими навчальними дисциплінами: фінанси, фінанси
підприємств, податкова система, страхування.
Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань,
вмінь,

компетентностей,

якими

володіє

бакалавр

за

спеціальністю

072

« Ф ін а н с и , б а н к і в с ь к а с п р а в а т а с т р а х у в а н н я » (табл. 1).
Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр за
спеціальністю 072 « Ф ін а н с и , б а н к і в с ь к а с п р а в а т а с т р а х у в а н н я »
П р оф есій н і к ом п етен т н ост і
Ін гегральна к о м п етен т н ість
-

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері фінансів,

банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування певних
георій і а методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
З К 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між
явищами та процесами.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗКЗ. Здатність до застосовування загальнонаукових та фундаментальних знань, розуміння
предметної області і професії.
ЗК4. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування рідною та
інозем пою мовам и .
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Ж 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні
поставлених завдань.
ЗК8 Здатність самостійного проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК9. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження навколишнього середовища та
забезпечення безпеки життєдіяльності.
Ж 10. Здатність до адаптації, креативності. генерування ідей та дій в новій ситуації.
Ж 1 і . Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров'я для ведення активної
соціальної та професійної діяльності.
ЗК І2. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Продовження табл. 1
С п ец іал ь н і (ф ал ові, п р ед м ет н і) к ом п етен т н ост і
СК1 Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії,
які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності
фу нкціону вання та розвитку фінансових систем.
СК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного с гану і тенденцій
розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств. фінансові ринки, банківська система та
страхування).
СКЗ. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової,
економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових
систем.
СК4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного,
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
СК5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти
інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страху вання.
СК6. Здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мечо- економічному рівні
СК7. Здатність складати га аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати
фінансову та пов’язану з нею інформацію.
СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страху вання.
СК9 Здатність форму вати та реалізовувати кому нікації в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
СК10. Здатність обгрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи
та страхування та брати відповідальність за них
СК1 І Розуміння принципів пошуку та обробки цифрового фінансового контенту. візуал нації
фінансових даних
СК12. Здатність застосовувати ІТ-технології в процесі бюджету вання та фінансової діагностики й
аналітики.
С К 13. Здатність застосовувати ІТ-технології в промесі форму вання, ефективного використання та
І оптимального розподілу фінансових ресурсів
СК14. Здатність у правляти інвестиційними проектами в середовищі інформаційних систем і
технологій.
СК15. Здатність тестувати програмне забезпечення фінансової діяльності су б ’єктів господарювання
та фінансових установ.
СКІ6. Здатність використовувати хмарні сервіси та блокчейн-технологіїдля традиційних та фінтехгалузей.
СК ! 7. Здатність вирішувати завдання фінансової безпеки з використанням технологій кібербезпеки.
СК 18. Здатність організовувати діяльність фінансових установ в середовищі систем цифрових
технологій.
СК 19. Здатність розв’язу вати складні спеціалізовані завдання у галузі фінансів, банківської справи
та страху вання з урахуванням специфіки Г1 -сектору, особливостей функціонування ІТ-бізнесу
і а електронн о ї ком ерц ії .___________________________________________________________________
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С Т Р У К Т У Р А Е К З А М Е Н А Ц ІЙ Н О Г О БІЛ ЕТУ
З Ф АХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційний білет з фахового випробування включає дві частини:
тестові завдання:
практичні завдання.
Рекомендований розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у
білеті з фахового випробування наведено у табл. 2.
Таблиця 2

Рекомендований розподіл балів відповідно до рівня складності завдань
у білеті з фахового випробування
Кількі сть
Рівень
с кл адн ості

1. Р івен ь
с кл адн ості

контрол ьних
зав д а нь
гестові
задачі
завдан н я

22

К ількість балів
за одн е
завдан н я

Р ізн ови д зав ш іь

- за вибором о д н іє ї відповіді
- н а в стан овлен н я відповідності
- н а в стан о в л ен н я п рав и л ьн ої
п о сл ід о в н о сті

-

2 -5 6'

80

60

60

II. Рівень
с кл адн ості

-

2

1 д іагн о сти ч н е
завдан н я - 20 б:
2 д іагн о сти ч н е
завдан н я - 40 б

111. Рівень
с кл адн ості

-

1

1 евр и сти ч н е
завдан н я - 60 б

*

Розподіл
б ал ів в
одном у
білеті

ро зр ах у н к о в і завдання

т ворч і ао о розрахун кові
зав д ан н я з ускл ад н ен и м
а лгори тм ом

К іл ькіст ь балів н і одне завдання залеж ить від кількост і, т ипу та складност і

т ест ових завдань

Тестові завдання включають тести різного типу, серед яких альтернативні
тестові завдання, тестові завдання з множинним вибором, на відновлення
відповідності частин, на відтворення вірної послідовності та тестові завдання
відкритого типу. Загальна оцінка тестових завдань становить 80 балів.
Практичні завдання включають завдання різного рівня складності, а саме
два діагностичних завдання та одне евристичне завдання, загальна оцінка за
виконання яких складає 120 балів.
Мінімальна кількість балів з якою вступник допускається до участі в
конкурсі — 100 балів

З М ІС Т Ф А Х О В И Х В С Т У П Н И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

/. І. Основні підходи до оцінки мож ливих етапів бюдж ету Бюдж етний
дефіцит та бюдж етний профіцит. Співвідношення понять надходж ення та
витрат и бюдж ету
Оцінка бюджетного дефіциту, бюджетного профіциту та бюджетного
балансу. Складові надходжень та витрат бюджету. Ставлення науковців до
проблеми бюджетного дефіциту.
1.2. Методи обліку та показники бюдж етного дефіциту.
Основні підходи до визначення бюджетного дефіциту. Абсолютні та
відносні показники бюджетного дефіциту та порядок їх обчислення.
1.3. Класифікація та причини виникнення бюдж етного дефіциту.
Дж ерела фінансування бюдж етного дефіциту.
Види

бюджетного

бюджетного дефіцит).

дефіциту.

Причини

Характеристика джерел

виникнення

та

фінансування

існування
бюджепюго

дефіциту. Умови затвердження Державного га місцевих бюджетів
та гірофіцитом.
1.4. Економічна

сутність

і функції державного

і

іеф:иинм

(місцевого) боргу.

Держ авні (місцеві) запозичення та гарантії.
Поняття про державний (місцевий) та гарантований державою (місцевою
владою) борг

Функції державного боргу. Порядок надання державних та

місцевих гарантій.
1.5. Стан, структура та динаміка Держ авного та гарантованого
державою боргу.
Показники Державного та гарантованого державою боргу. Державний
б о р г у розрізі валют погашення, державний борг за видами відсоткових ставок.
1.6. Управління боргом та оцінка рівня боргового навантаження.
Суть та етапи управління державним боргом. Видатки б к п ж е ї)
обслуговування

Державного

га

місцевих

боргів.

Операції

і

па

акывпою

управління боргом. Індикатори боргової безпеки держави.
Тема 2. С истем а доходів бю дж ету

2 .1. Сгтчість доходів бюджету та їх класифікація.
Економічний зміст і методи формування доходів б ю д ж ет ). Класифікація
доходів. Джерела доходів бюджету. ВВП як основа доходноі бази бюджету.
2.2. Склад і характеристика доходів Держ авного бюджету.

б

Склад, структура і динаміка доходів державного бюджету. Основи
розмежування доходів між бюджетами. Правове регулювання формування
дохідної бази

бюджету.

Форми

і методи

мобілізації доходів

бюджету.

Податкові методи формування доходів бюджету. Функціональне призначення і
характеристика

різних

видів

податків

у

формуванні

доходів

бюджету.

Неподаткові доходи бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Трансферти.
Аналіз доходів державного бюджету.
2.3. Склад і характеристика ооходів місцевих бюджетів.
Доходи місцевих бюджетів та джерела їх формування. Аналіз с к .ш ч і
структури доходів місцевих бюджетів.
Тема 3. Система видатків бюджету'

3 .1. Економічний зміст та класифікація видатків бюджету.
Економічний зміст видатків бюджету. Функції держави, їх вплив на склад
і структуру

видатків

забезпеченні

потреб

бюджету.

Роль

видатків

соціально-економічного

бюджету
розвитку.

у

фінансовому

Функціональна,

економічна, ЕІдомча, програмна класифікація видатків. Якісна і кількісна
характеристика видатків. Класифікація видатків бюджету. Поточні бюджетні
видатки і видатки розвитку.
3.2. Склад і характеристика видатків Держ авного бюдж ет)
Склад і динаміка видатків Державного бюджет) . Взаємозв'язок ви .їй їв і
доходів бюджету. Структура видатків бюджету. Принципи розподілу видатків
між бюджетами.
3.3. Склад і характеристика видатків місцевих бюджетів.
Склад

видатків

місцевих

бюджетів.

Структура

видатків

бюджету.

Розмежування видатків між бюджетами.
3.4 Форми бюдж етного фінансування.
Характеристика
форм
бюджетного

фінансування.

Кошторисне

фінансування як основна форма здійснення видатків з бюджету. Засади
складання

кошторисів,

планів

асигнувань,

штатних

розписів бюджетних

установ.
і..). Видатки бюдж ету на економічну діяльність та науку.
Склад і структура видатків бюджету на економічну діяльність держави. їх
роль у розвитку економіки. Напрямки і форми бю джетною фм:аік',влМ!я
економіки. Порядок та особливості фінансування видатків на розвиток галу зеіі
економіки. Видатки бюджету на науку, джерела фінансування пріоритетних

напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень і науково-технічних розробок. Склад і структура видатків
бюджету на науку.
3.6 Видатки бюдж ету на соціальний захист населення і соціальну сферу
Склад і структура видатків бюджет) на соціальний захисі га соціальне
забезпечення. Розмежування видатків між бюджетами на соціальний захист та
соціальне забезпечення. Порядок призначення та виплати основних видів
державної соціальної допомоги. Склад видатків на соціальну сферу. Фінансове
забезпечення видатків на освіту. Фінансове забезпечення видатків на культуру
та мистецтво. Фінансове забезпечення видатків на засоби масової інформації,
фізичн) культуру та спорт,
3.7.
Видатки бюдж ету на ооорону та управління. Фінансові га полі пічні
аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на
рівень і розмір видатків на оборон). Склад видатків на оборону, порядок ї\
фінансування. Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання
органів

законодавчої

прокуратуру.

Видатки

і

виконавчої

влади.

на правоохоронні

Видатки
органи.

на

судові

Видатки

органи

і

на утримання

податкової адміністрації та митних органів. Порядок фінансування вида і кїв
бюджету на управління. Розмежування видатків на управління між бюджетами.
Тема 4. Основи ф інансів підприємств

4.1. Сутність та функції фінансів підприємств. їх м ісце у фінансовій
системі країни.
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи країни.
Сутність фінансів підприємств. Сфери фінансових відносин підприємств.
Функції фінансів підприємств.
4.2. Фінансові ресурси підприємств та дж ерела їх формування
Сутність фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування
фінансових ресурсів підприємств. Державне регулювання формування
фінансових ресурсів підприємств. Грошові фонди підприємств. Напрямки
використання фінансових ресурсів на підприємстві. Фінансові резерви
підприємств, методи їх створення.
4.3. Принципи та чинники, що визначають організацію фінансів
підприємств.
Принципи організації фінансів на підприємствах. Поняття фінансового
механізму підприємства та його складові елементи.
4.4. Фінансова діяльність підприємства. Зміст і організація фінансової
роботи.

Функції управління фінансами
підприємства.
Основні
завдання
фінансових служб підприємств. Напрямки удосконалення фінансової роботи
підприємств.
Тема 5. Грошові надходження підприємств

5 .1. Грош ові надходж ення і доходи підприємства. Класифікація грошових
надходжень.
Поняття грошових надходжень підприємств. Основні види грошових
надходжень підприємства та їх характеристика. Доход від реалізації продукції,
чистий дохід б і д реалізації продукції, інші операційні доходи, доход від участі в
капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи.
5.2. Планування грош ових надходж ень від основно! діяльності
Фактори, шо впливають на обсяг грошових надходжень. Методи
визначення планової величини грошових надходжень від реалізації продукції:
метод прямого розрахунку, укрупнений метод, комбінований метод. Виробничі
витрати, операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати.

Тема 6. Ф ормування і розподіл прибутку

6.1. Економічна сутність та функції прибутку, фактори, що впливають
на його рівень.
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
Функції прибутку. Основні чинники, які впливають на прибуток підприємства.
6.2. Види прибутку підприємства, порядок його формування та
розподілу.
Валовий прибуток. Прибуток від операційнбої діяльності. Прибуток до
оподаткування. Чистий прибуток. Економічний зміст і значення розподілу
прибутку підприємства. Основні напрямки використання чистого прибутку
підприємства. Нерозподілений прибуток.
6.3. Планування прибутку підприємства.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Економічні
елементи та статті витрат. Методи обчислення планового прибу іку від
реалізації продукції: метод прямого розрахунку , аналіпічний мею л. мою і
визначення обсягу беззбитковості і цільового прибутку .
6.4. Система показників рентабельності підприємства.
Показники рентабельності діяльності підприємства.
Тема 7. О податкування підприємств

7.1. Податки в системі фінансових відносин підприємства
Сутність, та функції податків і зборів. Елементи податків, ознаки податків.
11о;іаткова система.
7.2. Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні
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Класифікація податків, які сплачують підприємства. Прямі та непрямі
податки. Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Спрощена система
оподаткування. Вплив податків на фінансово-господарську
діяльність
підприємства.
7.3. Податкове планування на підприємстві.
Етапи податкового планування. Класифікація видів податкового
планування.
Процедура
податкового
планування.
Рівень
податкового
навантаження на підприємстві.
Тема 8. Оборотні кош ти підприємств

8.1. Сутність оборотних коштів, основи їхньої органі ;анп на
підприємстві
Сутність і основи організації обігових коштів. Склад і структура обігових
коштів. Класифікація і принципи організації обігових коштів.
8.2. Потреба підприємства в оборотних коштах.
Розрахунок
нормативної потреби в оборотних коштах за їх видами та сукупний норматив
оборотних коштів підприємства.
8.j. Д ж ерела формування оборотних коштів Розрахунок обігових
коштів економічним методом. Власні джерела формування обігових кошик.
Використання банківських кредитів для формування обігових коштів.
8.4. Показники ефективності використання оборотних коштів
підприємств.
Показники стану використання обігових коштів.
обігових коштів на фінансовий стан підприємства.

Вплив розміщення

Тема 9. Кредіпл ванни підприємств

9. і. Необхідність і суть кредитування підприємств
Сутність кредитування підприємств, причини виникнення потреби
підприємства в залученні кредитних ресурсів. Об’єкти та су б єкти кредитних
відносин. Основні форми і види кредитування підприємства.
9. 2. Банківське кредитування підприємств
Способи
банківського
кредитування
підприємства.
Класифікація
банківських кредитів. Процедура укладення кредитного договору.
9.3. Види небанківського кредитування підприємств
Суть і механізм комерційного кредитування підприємства. Суть і порядок
лізингового кредитування підприємства. Основні завдання державного
кредитування підприємства.
Тема 10. Ф інансове відтворення основних засобів.

10.1.
Суть, склад і оцінка основних засобів та інших необоротних
активів підприємства. Сутність та класифікація необоротних активів

підприємства. Оцінка основних засобів. Показники забезпечення, стану та
ефективності використання основних засобів підприємства.
10.2. Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових
результат ів підприємства. Знос і амортизація основних засобів. Методи
обчислення амортизації основних засобів підприємства.
10.2. Фінансове забезпечення формування основних засобів підпрш мст ва
Капітальні інвестиції. Джерела і порядок фінансч вання капі і .< іьні'Х жі
Капітальний та поточний ремонт основних засобів, його фінансч вання
Тема 11. О ціню вання фінансового стану підприєм ства

11.1. Методичний підхід до проведення оцінки фінансового стану
підприємства. Оцінка фінансового стану, її необхідність та значення,
інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств.
11.2. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка чіайно-иого
стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.
Оцінка фінансової стійкості підприємства. Оцінка ділової активності
підприємства. Послідовність комплексного оцінювання фінансового стану
підприємства. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.
Тема 12. Сутність га класифікація страхування

12.1. Сутність страхування як економічної категорії.
Характеристика основних суб'єктів страхових відносин: страховик.
страхувальник, застрахований, вигодонабувач. Об'єкти страхування: життя та
здоров'я, майно, відповідальність.
12.2. Функції та принципи страхування.
Характеристика функцій страхування. Принципи страхування.
12 3. Системи страхування.
Системи першого ризику, пропорційної відповідальності, граничного
забезпечення та за відновною варт істю.
12.4. Класифікація страхування.
Історичні ознаки. Економічні ознаки. Юридичні ознаки. Форми
страхування.
Т е м а 13. С траховий ринок та його де р ж а в н е регулювання

13 І. Поняття про страховці, ринок та його структура.
Загальна структура та інфраструктура страхового ринку України.
Учасники страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Страхові
посередники.
/ 3.2. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.
Класифікація страхових компаній. Характеристика організаційних форм у
яких може бути створена страхова компанія.
13 3. Перестрахування та співстрахування.

Характеристика
факультативних,
облігаторних
та
факультативнооблігаторних договорів. Види договорів при пропорційній формі перестрахування.
Види договорів при непропорційній формі перестрахування.
13.4. Держ авш и) нагляд за страховою діяльністю.
Цілі на які спрямоване державне регулювання страхування. Напрями
держаного регулювання страхування. Система законодавчого регулювання
страхування. Принципи взаємовідносин страховика н держанії
Тема 14. Галузі страхування

14.1. Особисте страхування.
Страхування життя. Страхування здоров'я
14.2 Майнове страхування.
Страхування майна юридичних осіб. Страхування майна громадян
14.3. Страхування відповідальності.
Страхування
відповідальності
юридичних
осіб.
Страхування
відповідальності фізичних осіб.
Тема 15. О снови актуарних розрахунків та ф інанси страховика

15.1. Сутність актуарних розрахунків.
Показники страхової статистики. Склад, та структура тарифної ставки
15.2. Особливості розрахунки тарифів і рипікових видів страхування та
страхування життя.
Призначення таблиць смертності для розрахунку ймовірності дожиття та
смерті. Методика розрахунку тарифів зі страхування життя.
15.3. Умови забезпечення платоспроможності страховика.
Статутний фонд страховика та вимоги до його мінімального обсягу.
Гарантійний фонд страховика. Порядок розрахуйк\ фактичного та нормативного
запасів платос гіром ож ності.
15.4. Страхові резерви та порядок їх формування.
Види страхових резервів. Технічні резерви (резерв незароблених премій та
резерв збитків). Резерви із страхування життя (математичні резерви та резерв
належних виплат страхових сум).
Тема 16. Інформаційні технології обробки, збереж ення дан их в
фінансовій сфері
16.1 Використання баз даних у фінансових інформаційних системах.

16.2. Інформаційні системи електронного документообігу.
16.3. Інформаційні сист еми елект ронної комерції.
16.4. Використання т екст ових редакторів, електронних т аблиць в іиф чр\іацінчн\
системах фінансового м енедж мент у
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