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1. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІН

1. Фінанси
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів Поняття і 

сутність фінансів. Роль фінансів у процесі розширеного відтворення. Функції 
фінансів. Фінанси як економічна категорія в системі соціально-економічних 
категорій. Сутність і структура фінансової системи України. Централізовані і 
децентралізовані фінанси в структурі фінансової системи. Державні доходи та 
способи їх мобілізації. Державні видатки.

Тема 2. Фінансове право і фінансова політика
Державна політика в сфері фінансів. Моделі фінансових відносин у 

суспільстві. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики 
держави. Поняття, предмет і метод фінансового права.

Тема 3. Податки. Податкова система
Поняття, сутність і функції податків. Класифікація податків. Податкова 

система: поняття, основи побудови. Особливості непрямого оподаткування в 
Україні. Характеристика прямих податків.

Тема 4. Бюджет. Бюджетна система
Державний бюджет як економічна категорія та як основний фінансовий план 

держави. Функції бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій України. 
Принципи побудови бюджетної системи України. Економічна сутність доходів і 
видатків бюджету. Способи мобілізації доходів державного бюджету. Основні 
напрямки витрачання бюджетних коштів в Україні. Сутність дефіциту бюджету та 
причини його появи. Види бюджетного дефіциту.

Економічна сутність і призначення державного кредиту. Види державного 
кредиту. Державний борг: сутність, види, причини виникнення та джерела 
погашення.

Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання
Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Методи організації фінансової 

діяльності підприємств. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.
Тема 6. Страхування. Страховий ринок
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 

суспільного виробництва. Сутність, призначення й функції страхування. Суб'єкти 
страхових відносин. Об'єкти страхових правовідносин. Класифікація страхування. 
Сутність і структура страхового ринку.

Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку його функції та роль у мобілізації та розподілі 

фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Суб’єкти фінансового ринку. 
Інфраструктура фінансового ринку.

2.Банківські операції
Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку 
Характеристика банку як специфічної комерційної установи. Банк як важливий 

елемент банківської системи, організація банківських систем. Банківські операції. 
Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення реєстрації. 
Типова організаційна структура комерційного банку.



Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 
Власний капітал: функції та структура. Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, 
характерні особливості. Вимоги законодавства України щодо регулювання вкладних 
операцій. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними та 
фізичними особами. Депозитний договір, його реквізити. Нарахування та виплата 
процентів. Порядок оформлення операцій з вкладами «до запитання». Особливості 
оформлення операцій зі строковими вкладами. Джерела запозиченого капіталу. 
Емісія та продаж облігацій. Міжбанківські кредити: терміни та порядок 
використання. Кредити Національного банку України: види, вимоги, порядок 
здійснення.

Тема 3. Розрахункові операції комерційних банків 
Сутність, класифікація та принципи організації платіжної системи. Сутність 
готівкових та безготівкових розрахунків. Відкриття рахунків у банку. Порядок 
розрахунків за товарними і нетоварними операціями. Класифікація платіжних 
інструментів. Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, чек, 
акредитив, вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки 
по сальдо взаємної заборгованості. Розрахунки із застосуванням платіжних 
доручень. Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток. 
Необхідність і види міжбанківських розрахунків. Здійснення міжбанківських 
розрахунків через систему електронних платежів. Здійснення міжбанківських 
розрахунків через прямі кореспондентські відносини між банками.

Тема 4. Касові операції в комерційних банках 
Організація готівкових грошових розрахунків. Прогнозування та облік касових 
оборотів. Контроль за дотриманням касової дисципліни. Загальна характеристика 
касових операцій. Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи. 
Організація роботи касового апарату банку. Види кас. Порядок приймання і видачі 
банком готівки. Визначення платіжності банкнот і монет. Здійснення касових 
операцій через банкомати. Касове обслуговування установ банків.

Тема 5. Кредитні операції комерційних банків 
Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці. Форми та види 
банківського кредиту. Організація кредитної роботи в банку.
Етапи процесу кредитування. Сутність попереднього, поточного підсумкового 
етапів. Основні умови і зміст кредитної угоди. Плата за кредит. Методи 
ціноутворення на банківські позики. Поняття «кредитоспроможність», значення і 
елементи системи оцінювання.
Порядок формування резервів під кредитні ризики. Урахування вартості застави для 
розрахунку кредитних ризиків. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності 
позичальника. Поняття та загальна характеристика форм забезпечення кредитів. 
Сутність кредитного ризику. Структура кредитного ризику. Джерела кредитного 
ризику. Класифікація методів управління ним. Методи управління кредитним 
ризиком кредитного портфеля банку. Методи розрахунку величини кредитного 
ризику.

Тема 6. Операції банків з цінними паперами 
Місце банків на ринку цінних паперів. Політика банку на ринку цінних паперів. 
Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями емісійної 
роботи банку. Напрямки інвестиційних операцій банків з цінними паперами.



Загальна характеристика посередницьких банківських операцій.

Тема 7. Операції банку з векселями
Функції та економічний зміст векселя. Види векселів. Порядок обігу простого і 
переказного векселів. Акцепт, індосамент, цесія, солідарна відповідальність, 
протест, нотифікація. Балансові та позабалансові операції з векселями. Особливість 
вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізити векселя. Класифікація вексельних 
операцій банку. Зміст операції врахування (дисконту) векселів. Сутність і форми 
кредитів під заставу векселів. Порядок надання позики. Торговельні операції з 
векселями.
Гарантійні операції з векселями. Авалювання векселя. Видача гарантій на 
забезпечення оплати векселів. Акцептні операції банків. Розрахункові операції 
банків з векселями.
Комісійні та довірчі операції з векселями. Організація роботи з векселями в банку. 
Експертиза векселів.

Тема 8. Операції банку з іноземною валютою 
Валютні цінності та валютний ринок, сутність, класифікація. Зміст валютних 
операцій. Класифікація банківських операцій з іноземною валютою. Відкриття та 
ведення рахунків в іноземній валюті резидентів і нерезидентів. Поточні торговельні 
операції банку з іноземною валютою. Котирування валют. Крос-курс. Операції 
банку на міжбанківському валютному ринку. Строкові торговельні валютні операції. 
Загальні умови здійснення неторговельних операцій банків з іноземною валютою. 
Етапи проведення обмінних операцій. Операції фізичних осіб з іменними та 
дорожніми чеками і іноземній валюті. Перекази готівкової та безготівкової 
іноземної валюті фізичними особами. Конверсійні операції та управління валютною 
позицією банку.
Валютні ризики. Методи управління валютними ризиками.

Тема 9. Міжнародні розрахункові операції банків 
Економічні основи міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків: 
суть, види, загальна характеристика. Банківський переказ. Порядок розрахунків з 
використанням банківського переказу. Інкасова форма розрахунків. Особливості 
документарного інкасо. Порядок розрахунків з використанням документарного 
інкасо.
Документарний акредитив. Порядок розрахунків з використанням документарного 
акредитиву.

Тема 10. Нетрадиційні банківські операції та послуги 
Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. Сутність та 
економічне значення лізингу. Основні поняття та елементи факторингу. Трастові 
послуги банку: сутність, класифікація, організація надання клієнтам. Банки як 
суб’єкти ринку дорогоцінних металів.

Тема 11. Регулювання діяльності комерційного банку 
Державне регулювання діяльності комерційних банків. Адміністративні та 
економічні інструменти регулювання діяльності комерційних банків. Фінансова 
стійкість, її значення та умови макроекономічної системи. Формування резерву для 
відшкодування можливих втрат за активними операціями банків. Порядок 
формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від



дебіторської заборгованості комерційних банків. Використання резервів. Рейтингові 
методики оцінки надійності банку.

Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банку 
Ліквідність і платоспроможність банку. Склад фінансової звітності банку.
Структура банківських доходів і витрат банку. Показники, що характеризують 
прибутковість банківських установ. Аналіз процентної маржі. Економічні 
нормативи регулювання діяльності банків.

З Гроші і кредит

Тема 1. Сутність, функції та роль грошей
Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. Історичний процес відбору 

грошового товару. Особливості грошей як загального товару. Функції грошей. 
Поняття функції грошей, їх єдність та відмінність. Суть грошового обігу. Грошовий 
обіг як безперервний процес руху грошей. Форми грошей, що знаходяться в обігу. 
Кредитні гроші, Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, 
кредитні картонки. Вартість грошей.

Тема 2. Грошовий обіг
Грошова маса і швидкість обігу грошей. Показники обсягу і структури (грошові 

агрегати або компоненти) грошової маси. Поняття швидкості обігу грошей і 
показники їх вимірювання. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. 
Закон грошового обігу. Суть грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. 
Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок 
цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку.

Тема 3. Грошовий ринок
Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого й опосередкованого 

фінансування. Суб’єкти грошового ринку. Банки й небанківські фінансово-кредитні 
структури як суб’єкти грошового ринку. Попит на гроші. Суть та форми вияву 
попиту на гроші. Фактори, що визначають зміну попиту на гроші. Пропозиція 
грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. Рівновага на грошовому 
ринку та процент. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку.

Тема 4. Грошова система
Поняття грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення 
та розвитку грошової системи України. Методи державного регулювання грошового 
обігу. Поняття інфляційних процесів, типів інфляції, факторів впливу на економіку 
країни. Передумови інфляційних процесів. Методи регулювання інфляційних 
процесів.

Тема 5. Валюта. Валютні операції
Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти. Види валюти. 

Суть і види валютних відносин. Валютний курс та конвертованість валют. Суть, 
основи формування й види валютного курсу. Валютний ринок: суть та основи



функціонування. Основні види валютних операцій. Роль банків на валютному 
ринку. Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного 
курсу.

Тема 6. Грошово-кредитна політика
Сучасні підходи до визначення сутності грошово-кредитної політики. Фактори 

впливу на грошову масу. Інструменти впливу та соціально-економічні наслідки 
грошово-кредитної політики.

Тема 7. Основні теорії грошей
Основні підходи до вивчення теоретичних проблем грошей. Класична теорія 

грошей, її основні постулати. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії 
грошей.

Тема 8. Кредит: поняття, функції та роль
Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування 

кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів. Суть і функції 
кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту: суб'єкти кредитних 
відносин і об'єкт цих відносин. Стадії руху кредиту. Економічні межі кредиту. 
Функції кредиту. Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. 
Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. 
Облігаційний кредит. Лізинговий кредит. Міжнародний кредит. Позичковий 
процент. Суть позичкового процента ти його функції. Норма позичкового процента. 
Тема

9. Кредитна система
Поняття фінансового посередництва. Поняття кредитної системи та її побудова. 

Основні фінансові посередники, суб’єкти ринку. Спеціальні фінансово-кредитні 
установи, їх види і операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.

Тема 10. Банки та банківські операції
Комерційні банки. Суть і функції комерційних банків, їх види і організаційна 

структура. Економічні нормативи, що регламентують діяльність комерційних 
банків. Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. 
Розрахункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми 
розрахунків. Факторингові операції. Пасивні операції. Активні операції. Кредитні 
операції. Основи організації кредитних відносин комерційних банків з 
позичальниками. Кредитоспроможність позичальників і порядок її визначення. 
Класифікація позик згідно з умовами повернення та строками надання, характером 
забезпечення, методами надання, цільовим призначенням. Центральні (емісійні) 
банки. Виникнення, призначення, форми організації і функції центральних банків. 
Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Створення і діяльність 
Національного банку України.

Тема 11. Міжнародні валютно-кредитні установи
Поняття міжнародного ринку позичкових капіталів як основи регулювання



міжнародних кредитних відносин. Міжнародні та регіональні валютно-фінансові 
організації. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Банк міжнародній 
розрахунків. Європейський банк реконструкції та розвитку.

страхуванні. Особисте страхування. Специфіка окремих видів (програм) 
страхування. Майнове страхування. Перестрахування і його проблематика в Україні.

Грошові доходи, витрати і фінансовий результат страховика. Особливості 
структури доходів, витрат і визначення прибутку страховика. Чинні умови й 
проблеми оподаткування страхових організацій. Страхові резерви і 
платоспроможність страховика.. Проблеми забезпечення фінансової стійкості 
страховиків. Страховий ринок 'і перспективи його розвитку.

Підприємства з професійної діяльності на фондовому ринку. Компанії з 
управління активами. Депозитарні послуги: зберігані та реєстратори. Організатори 
торгівлі на фондовому ринку. Формування ресурсів професійних учасників 
фондового ринку. Управління ресурсами професійних учасників фонового ринку. 
Доходи, витрати і фінансові результати професійних учасників фонового ринку.

Кредитні спілки та їх роль у формуванні конкурентного ринку кредитування.
Адміністратори пенсійних фондів. Недержавні пенсійні фонди.
Інститути спільного інвестування.
Інші небанківські фінансові та нефінансові установи, що мають право 

надавати фінансові послуги.
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СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Кожен варіант фахового вступного випробування містить 25 тестових питань, 
зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту випробування.

Варіант складається із питань на обрання вірної відповіді -  до кожного 
питання надаються чотири варіанта відповіді,з яких вступник має обрати 
одну,зробивши відповідну позначку.

Розподіл питань у кожному варіанті:
- за формою завдань________________________________________________

№
з/п

Форма завдання Кількість одиниць 
у варіанті

1 Питання на обрання вірної відповіді 4
- за темами навчальних дисциплін

№
з/п

Зміст питання Кількість одиниць у 
варіанті

1 За темами навчальної дисципліни «Фінанси» 10
2 За темами навчальної дисципліни «Гроші та 

кредит»
10

3 За темами навчальної дисципліни 
«Банківські операції»

5

Усього: 25



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 
Оцінка за відповідь за кожен з варіанту фахового вступного випробування 

може набувати одного з двох значень
Максимального значення кількості балів -  за вірної відповіді;
Максимального значення (0 балів) -  за невірної відповіді
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми 

наведений у таблиці_______________________________________________________
№
з/п

Форма завдання Максимальне значення, 
кількість балів

Максимальна кількість 
балів, яка може бути 
набрана за виконання 
завдань певної форми

1 Питання на обрання 
вірної відповіді 4 оог—НIIсчА*

Усього: 100


