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ПРОГРАМА
додаткового фахового вступного випробування
Тема 1. Основи фінансів підприємств
Поняття та функції фінансів. Фінансова система держави, її сфери та
ланки. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та напрями.
Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. Форми
державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Завдання
фінансів підприємств. Фінансова робота на підприємствах.
Тема 2. Активи підприємств
Поняття та склад активів підприємств. Принципи формування активів
підприємств. Сутність і класифікація необоротних активів підприємств.
Сутність і класифікація оборотних активів. Система показників, що
характеризують стан та ефективність використання основних засобів.
Система показників ефективності використання оборотних активів.
Тема 3. Система оподаткування підприємств
Система оподаткування підприємств, сутність та функції. Елементи
системи оподаткування. Сутність податків. Функції податків, механізми їх
реалізації. Класифікація податків і податкових платежів.
Прямі податки та їх склад: податок на прибуток; платежі за ресурси.
Непрямі податки та їх склад: податок на додану вартість; акцизний
збір, мито.
Склад та характеристика місцевих податків та зборів. Відповідальність
підприємств за порушення податкового законодавства.
Тема 4. Необхідність, суть і функції страхування
Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної
безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей. Сутність
страхування. Функції страхування. Принципи страхування. Види
страхування. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування
відповідальності. Форми страхування.
Тема 5. Страховий ринок
Поняття страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Страхові
посередники та їх характеристика. Страхові договори. Права та обов'язки
сторін. Державне регулювання страхової діяльності. Страхова послуга як
специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу.
Економічна необхідність страхових послуг, що надаються громадянам та
юридичним особам. Права й обов'язки страхових посередників.
Тема 6. Створення та організація діяльності комерційного банку
Види та операції комерційних банків. Порядок реєстрації комерційного
банку. Організація діяльності комерційних банків.
Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів.
Власний капітал банку, його структура та порядок формування. Залучений
капітал банку і його характеристика. Формування депозитних ресурсів.

Тема 7. Розрахунково-касові операції.
Загальні основи діяльності банків з розрахунково-касового
обслуговування клієнтів. Сфера застосування і порядок проведення
розрахункових операцій. Ведення рахунків клієнтів. Розрахунки з
використанням пластикових карток.
Тема 8. Кредитні операції банків
Сутність, задачі, принципи кредитування підприємств. Види кредитів.
Форми та види банківського кредиту. Принципи і умови кредитування.
Оцінка кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення повернення
банківських позичок. Ціна банківського кредиту. Позичковий відсоток, його
диференціація і фактори формування. Процес банківського кредитування і
зміст кредитного договору.
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції
Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій
та послуг. Лізингові операції. Банківські гарантії та поручительства.
Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. Трастові послуги.
Факторинг та форфейтинг.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Структура та критерії оцінки вступного випробування
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються як
«зараховано» або «незараховано». Підсумкова оцінка «зараховано»
виставляється за результатами трьох відповідей за умови, що кожна з них
оцінена як «зараховано».
«Зараховано» одержують абітурієнти, які:
– всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють
самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й
ознайомлені з додатковою літературою, що рекомендована програмою.
Розуміють взаємозв'язки основних понять дисципліни для професії, яку вони
набувають. Проявляють нахили до наукової роботи;
– в загальному роботу виконали, але з певною кількістю помилок.
Опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання,
передбачені програмою, засвоїли основну літературу, що рекомендована
програмою;
– знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі,
необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній
професії, виконують завдання непогано, але із значною кількістю помилок,
ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою.
«Незараховано» одержують абітурієнти, які погано оволоділи
навчально-програмним матеріалом, допускають велику кількість помилок під
час виконання завдань, передбачених програмою та не можуть продовжувати
навчання без додаткових знань з певної дисципліни.
ПИТАННЯ
додаткового фахового вступного випробування
1. Поняття та функції фінансів.
2. Фінансова система держави, її сфери та ланки.
3. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та напрями.
4. Сутність і функції фінансів підприємств.
5. Фінансова робота на підприємствах.
6. Поняття та склад активів підприємств.
7. Сутність і класифікація необоротних активів підприємств.
8. Сутність і класифікація оборотних активів.
9. Система оподаткування підприємств, сутність та функції.
10. Сутність податків. Функції податків, механізми їх реалізації.
11. Класифікація податків і податкових платежів.
12. Прямі податки та характеристика.
13. Непрямі податки та їх характеристика.
14. Склад та характеристика місцевих податків та зборів.
15. Сутність і функції страхування.
16. Види страхування.
17. Особисте страхування.

8. MafinoBe crpaxyBaHHr.
9. CrpaxyBaHHr eiAnosiAanrsocri.
20. @opurr crpaxyB aHHfl .
2I. IIovsrrfl crpaxoBoro pHHKy.
22. Crpaxoni nocepeAHr4Kr4 ra ix xapaKrepvrcruKa.
23. CrpaxoBi AoroBopra. llpaBara o6on'.qgKll cropin.
24. CrpaxoBa nocnyra flK cnequQiuHzfi ronap.
25.Bulu ra orreparlii rovrepuifinux 6anxie.
26. Crctaa, crpyKTypa ra er<onoMi.rHa xapaKTepl4crl4Ka 6aHriecrrzx
pecypclB.
27.Bnacrruirrcarirat 6auxy, fioro crpyKrypa ra nop.a4orc QopuyBaHHq.
28.3wryuenufi xanirar 6anr<y i fioro xapaKrepvcrr4Ka.
29. @opuyBaHrur Aeno3LrrHIax pecypcin.
30. 3aranrHi ocnosz Ai.smHocri 6anxin 3 po3paxyHKoBo-KacoBoro
o6cnyronyBaHH{ rnieirris.
3 1. CyrHi crb, 3aaaui, npnnqllnu KpeAI,IryBaHHt nignpueucrn.
3 2. Buau rpe4r,rrin. @opvru r a BLIAla 6asrincrrcoro KpeAHry.
33. flpr.rHrlrrru i yvonz rqpgAr4ryBanHfl.
3 4. OqiHrca KpeAnrocrrpoMolKnocri rIo3HrI€uIbHI4Ka.
3 5. @opuu sa6esueqeHHfl tloBepHeHn.s 6aHKiecbKl4x IIo3I4rIoK.
36. Ilina 6aHriscrxoro Kpe.qlrry. llosuurosufi siAcororc, ftoto 4raSepeHqiallis i
Sarropu $opnrynaunx.
37 . 3aranbHa xapaKrepr4crrlKa ra Bvrqu HerpaAr4rlifiHzx 6aHrcincrxl{x onepaqifi ra
nocJryr.
3 8. llocepeAnnqrrci, KoHcyJlbraqifini ra inQopnrallifi Hi nocnyrLI.
39. (Daruopr.rHr ra Qop$efirznr.
40. 3aranbHa xapaKreprzrcrlrKa AiqruHocri 6anrcis Ha pLIHKy Ilinsux uauepie.
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