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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 07 «Управління та адміністрування» за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
освітньою програмою «ІТ-фінанси». 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 
«Фінанси, банківська справа та страхування» (табл. 1).

- Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Професійні компетентності
Інтегральна компетентність
- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування певних 
теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності
ЗК1. 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 
іноземною мовами.
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК6. 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.
ЗК10. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації.
ЗК11. Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров’я для ведення активної 
соціальної та професійної діяльності.
ЗК12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.



Продовження табл. 1

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, 
які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності 
функціонування та розвитку фінансових систем.
СК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану 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 страхування.
СК6. Здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні 
СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову.звітність, інтерпретувати та використовувати 
фінансову та пов'язану з нею інформацію.
СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК9. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
СК10. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи 
та страхування та брати відповідальність за них
СК1 1. Розуміння принципів пошуку та обробки цифрового фінансового контенту, візуалізації 
фінансових даних
СЮ 2. Здатність застосовувати ІТ-технології в процесі бюджетування та фінансової діагностики й 
аналітики.
СК13. Здатність застосовувати ТТ-технології в процесі формування, ефективного використання та 
оптимального розподілу фінансових ресурсів
СК14. Здатність управляти інвестиційними проектами в середовищі інформаційних систем і 
технологій.
СК15. Здатність тестувати програмне забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
та фінансових установ.
СК16. Здатність використовувати хмарні сервіси та блокчейн-технології для традиційних та фінтех- 
галузей.
СК 17. 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'язувати складні спеціалізовані завдання у галузі фінансів, банківської справи 
та страхування з урахуванням специфіки ІТ-сектору, особливостей функціонування ІТ-бізнесу 
та електронної комерції .___________________________________________________________________________



СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 
З ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯі

І
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.
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Таблиця 2
Рекомендований розподіл балів відповідно до рівня складності завдань

у білеті з фахового випробування

Рівень
складності

Кількість
контрольних

завдань

ч.
Кількість балів

:Ч. І'ДТС
завдання

Розподіл 
балів в 
одному 
білеті

Р із новид  завдань
тестові

завдання задачі

І. Рівень 
складності 22 - 2 - 5 6 * 80

- за вибором однієї відповіді
- на встановлення відповідності
- на встановлення правильної 
послідовності

II. Рівень 
складності - 2

1 діагностичне 
завдання - 20 б;
2 діагностичне 
завдання - 40 б

60 розрахункові завдання

III. Рівень
складності - 1 1 евристичне 

завдання - 60 б 60
творчі або розрахункові 
завдання з ускладненим 
алгоритмом

•к

Кількість балів за одне завдання залежить від кількості, типу та складності 
тестових завдань

Тестові завдання включають тес лі  оі: ного 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
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Тема 1. Бюджетний дефіцит і державний (місцевий) борг

1.1. Основні підходи до оцінки можливих станів бюджету. Бюджетний 
дефіцит та бюджетний профіцит. Співвідношення понять надходження та 
витрати бюджету

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 бюджетного дефіциту.
Основні підходи до визначення бюджетного дефіциту. Абсолютні та 

відносні показники бюджетного дефіциту та порядок їх обчислення.
1.3. Класифікація та причини виникнення бюджетного дефщиту. 

Джерела фінансування бюджетного дефіциту.
Види бюджетного дефіциту. Причини виникнення та існування 

бюджетного дефіциту. Характеристика джерел фінансування бюджетного 
дефіциту. Умови затвердження Державного та місцевих бюджетів з дефіцитом 
та профіцитом.

1.4. Економічна сутність і фунщії державного (місцевого) боргу. 
Державні (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 Державного та гарантованого 
державою боргу.

Показники Державного та гарантованого державою боргу. Державний 
борг 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 бюджету на 

обслуговування Державного та місцевих боргів. Операції з активного 
управління боргом. Індикатори боргової безпеки держави.
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Тема 2. Система доходів бюджету

2.1. Сутність доходів бюджету та їх класифікація.
Економічний зміст і методи формування доходів бюджету. Класифікація 

доходів. Джерела доходів бюджету, ВВП як основа доходної бази бюджету.
2.2. Склад і характеристика доходів Державного бюджету.
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, доходів місцевих бюджетів.
Доходи місцевих бюджетів та джерела їх формування. Аналіз складу і 

структури доходів місцевих бюджетів.

Тема 3. Система видатків бюджету

З 1 Економічніш зміст та класифікація видатків бюджету.
Економічний зміст видатків бюджету. Функції держави, їх вплив на склад

і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому 
забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Функціональна, 
економічна, відомча, програмна класифікація видатків. Якісна і кількісна 
характеристика видатків. Класифікація видатків бюджету. Поточні бюджетні 
видатки і видатки розвитку.

3.2. Склад і характеристика видатків Державного бюджету.
Склад і динаміка видатків Державного бюджету. Взаємозв’язок видатків і 

доходів бюджету. Структура видатків бюджету. Принципи розподілу видатків 
між бюджетами. Трансферти у складі видатків Державного бюджету. Базова 
дотація, субвенції, додаткові дотації. Порядок та умови призначення та надання 
окремих видів міжбюджетних трансфертів.

3.3. Склад і характеристика видатків місцевих бюджетів.
Склад видатків місцевих бюджетів. Структура видатків бюджету. 

Розмежування видатків між бюджетами.
3.4 Форми бюджетного фінансування.
Характеристика форм бюджетного фінансування. Кошторисне
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фінансування як основна форма здійснення видатків з бюджету. Засади 
складання кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів бюджетних 
установ.

3.5. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку.
Склад і структура видатків бюджету на економічну діяльність держави, їх 

роль у розвитку економіки. Напрямки і форми бюджетного фінансування 
економіки. Порядок та особливості фінансування видатків на розвиток галузей 
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 бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.
Склад і структура видатків бюджету на соціальний захист та 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, 
фізичну культуру та спорт.

3.7. Видатки бюджету на оборону та управління. Фінансові та політичні 
аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на 
рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх 
фінансування. Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання 
органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і 
прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання 
податкової адміністрації та митних органів. Порядок фінансування видатків 
бюджету на управління. Розмежування видатків на управління між бюджетами.

Тема 4. Основи фінансів підприємств

1.1. Сутність та функції фінансів підприємств, їх місце у  фінансовій 
системі країни.

, Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи країни. 
Сутність фінансів підприємств. Сфери фінансових відносин підприємств. 
Функції фінансів підприємств.

1.2. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.
Сутність фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування

фінансових ресурсів підприємств. Державне регулювання формування 
фінансових ресурсів підприємств. Грошові фонди підприємств. Напрямки
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використання фінансових ресурсів на підприємстві. Фінансові резерви 
підприємств, методи їх створення.

1.3. Принципи та чинники, гцо визначають організацію фінансів 
підприємств.

Принципи організації фінансів на підприємствах. Поняття фінансового 
механізму підприємства та його складові елементи.

1.4. 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

2.1. Грошові надходження і доходи підприємства. Класифікація грошових 
надходжень.

Поняття грошових надходжень підприємств. Основні види грошових 
надходжень підприємства та їх характеристика. Доход від реалізації продукції, 
чистий дохід від реалізації продукції, інші операційні доходи, доход від участі в 
капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи.

2.2. Планування грошових надходжень від основної діяльності.
Фактори, що 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. Формування і розподіл прибутку

3.1. Економічна сутність та функції прибутку, фактори, гцо впливають 
на його рівень.

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Функції прибутку. Основні чинники, які впливають на прибуток підприємства.

3.2. 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.

3.3. Планування прибутку підприємства.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Економічні 

елементи та статті витрат. Методи обчислення планового прибутку від 
реалізації продукції: метод прямого розрахунку, аналітичний метод, метод 
визначення обсягу беззбитковості і цільового прибутку.
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3.4. Система показників рентабельності підприємства.
Показники рентабельності діяльності підприємства.

І
Тема 7. Оподаткування підприємств

4.1. Податки в системі фінансових відносин підприємства
Сутність та функції податків і зборів. Елементи податків, ознаки податків. 

Податкова система.
4.2. Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні
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.

4.3. Податкове планування на підприємстві.
Етапи податкового планування. Класифікація видів податкового 

планування. Процедура податкового планування. Рівень податкового 
навантаження на підприємстві.

Тема 8. Оборотні кошти підприємств

5.1. Сутність оборотних коштів, основи їхньої організації на. 
підприємстві

Сутність і основи організації обігових коштів. Склад і структура обігових 
коштів. Класифікація і принципи організації обігових коштів.

5.2. Потреба підприємства в оборотних коштах. Розрахунок 
нормативної потреби в оборотних коштах за їх видами та сукупний норматив 
оборотних коштів підприємства.

5.3. Джерела формування оборотних коштів. Розрахунок обігових 
коштів економічним методом. Власні джерела формування обігових коштів. 
Використання банківських кредитів для формування обігових коштів.

5.4. Показники ефективності використання оборотних коштів 
підприємств.

Показники стану використання обігових коштів. Вплив розміщення 
обігових коштів на фінансовий стан підприємства.

Тема 9. Кредитування підприємств

6.1. Необхідність і суть кредитування підприємств
Сутність кредитування підприємств, причини виникнення потреби 

підприємства в залученні кредитних ресурсів. Об’єкти та суб’єкти кредитних 
відносин. Основні форми і види кредитування підприємства.

6.2. Банківське кредитування підприємств
Способи банківського кредитування підприємства. Класифікація 

банківських кредитів. Процедура укладення кредитного договору.
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6.3. Види небанківського кредїипування підприємств
Суть і механізм комерційного кредитування підприємства. Суть і порядок 

лізингового кредитування підприємства. Основні завдання державного 
кредитування підприємства.

Тема 10. Фінансове відтворення основних засобів.

7.1. Сутність, 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.

7.2. Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових 
результатів підприємства. Знос і амортизація основних засобів. Методи 
обчислення амортизації основних засобів підприємства.

7.2. Фінансове забезпечення формування основних засобів підприємства. 
Капітальні інвестиції. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. 
Капітальний та поточний ремонт основних засобів, його фінансування.

Тема 11. Оцінювання фінансового стану підприємства

8.1. Методичний підхід до проведення оцінки фінансового стану 
підприємства.. Оцінка фінансового стану, її необхідність та значення. 
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств.

8.2. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка майнового 
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 та 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 вартістю.
12.4. Класифікація страхування.
Історичні ознаки. Економічні ознаки. Юридичні ознаки. Форми 

страхування.
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Тема 13. Страховий ринок та його державне регулювання

13.1. Поняття про страховий ринок та його структура.
Загальна структура та інфраструктура страхового ринку України. 

Учасники страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Страхові 
посередники.

13.2. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.
Класифікація страхових компаній. Характеристика організаційних форм у

яких може бути створена страхова компанія.
13.3. Перестрахування та співстрахувсіння.
Характеристика факультативних, облігаторних та факультативно- 

облігаторних договорів. Види договорів при пропорційній формі перестрахування. 
Види договорів при непропорційній формі перестрахування.

13.4. Державний нагляд за. страховою діяльністю.
Цілі на які спрямоване державне регулювання страхування. Напрями 

держаного регулювання страхування.' Система законодавчого регулювання 
страхування. Принципи взаємовідносин страховика й держави.

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. Основи актуарних розрахунків та фінанси страховика

15.1. Сутність актуарних розрахунків.
Показники страхової статистики. Склад та структура тарифної ставки.
15.2. Особливості розрахунки тарифів з ризикових 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 розрахунку фактичного та нормативного 
запасів платоспроможності.

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).
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