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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра, ОКР спеціаліста, вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, базується 

на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Організація грошових розрахунків. Організація та особливості розрахунків в 

АПК. Суть грошових розрахунків. Касові операції та порядок їх проведення. Розрахунки 

підприємств з постачальниками, підрядчиками і заготівельними організаціями. Грошові 

надходження та витрати, їх суть, склад і характеристика. 

Формування і розподіл фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і 

послуг. Формування затрат на виробництво і реалізацію продукції. Виробнича і повна 

собівартість. Виручка від реалізації. Канали реалізації продукції, виконаних робіт та наданих 

послуг. Планування поступлення засобів і результатів від реалізації продукції, робіт і 

послуг. 

Визначення фінансових результатів господарської діяльності. Економічний зміст 

валового доходу, чистого доходу, прибутку. Порядок формування, розподілу і 

використання прибутку в державних підприємствах. Формування і розподіл валового і 

чистого доходу в кооперативних формування. 

Взаємовідносини агропромислових формувань з податковими органами та 

органами пенсійного і соціального страхування. Економічна суть взаємовідносин з 

податковими органами. Види податків. Характеристика Пенсійного забезпечення та 

соціального страхування. Порядок утворення і використання Пенсійного фонду. Види 

пенсій і допомог з соціального страхування, право на їх одержання.  

Організація оборотних засобів агропромислових підприємств. Сутність 

оборотних активів, принципи їх нормування. Методика розрахунку нормативів власних 

оборотних засобів по окремих елементах. Джерела фінансування оборотних засобів та 

порядок їх планування. 

Кредитування господарської діяльності агропромислових формувань. 

Економічна суть та необхідність кредитування. Загальні принципи прямого банківського 

кредитування. Кредитоспроможність підприємства та характеристика показників. Кредитний 

договір та порядок його складання.  

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Фінанси в кругообороті 

виробничих фондів. Капітальні вкладення та їх роль у створенні матеріально-технічної бази 

агропромислових формувань. Порядок складання та затвердження проектно-кошторисної 

документації. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх планування. 

Фінансування спеціальних заходів і витрат. Зміст спеціальних заходів та джерела 

їх фінансування. Операційні витрати, їх планування і фінансування. Витрати на соціально-

культурні потреби та їх фінансування. 

Фінансове планування на господарському рівні. Фінансовий план як складова 

частина плану економічного і соціального розвитку. Методи фінансового планування. 

Складання таблиці "Фінансовий план". 

Фінанси господарських товариств та агропромислових об'єднань. Формування 

фінансових ресурсів акціонерних товариств. Особливості формування і розподілу прибутку в 

акціонерних товариствах. 
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СТРАХУВАННЯ 

Економічна сутність страхування. Необхідність і форми страхового захисту. 

Витоки страхування. Сутність і функції страхування. Принципи страхування. Суть 

основних понять і термінів, що застосовуються у страховій справі. Класифікація 

страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Обов’язкове і добровільне 

страхування. Поняття та види страхових ризиків. Роль страхування в період переходу до 

ринкової економіки, напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. 

Страховий ринок. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового 

ринку України. Аграрний страховий ринок. Види страхових компаній і порядок їх 

створення.  Маркетинг у страхуванні. Страхові посередники. Реклама страхових послуг. 

Реалізація страхових послуг. Договори страхування. Державне регулювання страхової 

діяльності.  

Страхування майна громадян. Економічна суть та необхідність страхового захисту 

майна громадян. Страхова оцінка будівель. Страхування домашнього майна громадян. 

Страхування домашніх тварин. Страхування транспортних засобів. страхування вантажів. 

Особисте страхування. Поняття особистого страхування. Страхування життя та 

його основні види. Загальне страхування життя. Страхування ренти і пенсій. Обов’язкове 

особисте страхування від нещасних випадків. Індивідуальне та колективне страхування 

від нещасних випадків. Медичне страхування. Обов'язкове медичне страхування, 

Добровільне медичне страхування. 

Страхування відповідальності. Страхування відповідальності на транспорті. 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Страхування 

відповідальності перевізника вантажів. Страхування відповідальності виробника за окість 

продукції. Страхування відповідальності роботодавця. Страхування професійної 

відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Комбінований 

поліс зі страхування цивільної відповідальності. 

Перестрахування та співстрахування. Перестрахування і співстрахування. Методи 

і форми перестрахування. Співстрахування та механізм його дії.  

Основи фінансової діяльності страховика. Визначення страхових тарифів за 

договорами страхування життя та за договорами загального страхування. Доходи, витрати 

і прибуток страховика. Оподаткування страхових компаній. Фінансова надійність 

страховика. Страхові резерви. Інвестиційна політика страховика. Оцінка 

платоспроможності страховика. 

 

СТРАХОВІ  ПОСЛУГИ 

Страхові послуги та особливості їх реалізації. Страховий ринок та його розвиток. 

Сутність страхової послуги та її особливості. Страхові агенти та страхові брокери та їх 

функції. 

Порядок укладення та ведення страхової справи. Договір страхування, порядок 

укладення  та набуття ним чинності. Права та обов’язки суб’єктів страхових відносин. 

Страхові виплати. Страхові відшкодування. Страхові суперечки. 

Страхування життя і пенсій. Суть страхування життя. Види страхувальних послуг. 

Змішане страхування життя. Страхування дітей. Весільне страхування. Довічне страхування. 

Страхування додаткової пенсії. 
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Страхування від нещасних випадків. Страхування життя та його основні види. 

Страхування від нещасних випадків, здоров’я, працездатності. Обов’язкове страхування від 

нещасних випадків на транспорті. Добровільне страхування від нещасних випадків. 

Індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків. 

Медичне страхування. Значення медичного страхування. Обов’язкове та добровільна 

форма медичного страхування.  

Страхування підприємницьких ризиків. Суть страхування підприємницьких 

ризиків. Страхування майна. Страхові тарифи, виплати та премії. Порядок укладання 

договору страхування та припинення його дії. 

Сільськогосподарське страхування. Страхування врожаю сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень. Обов’язкове страхування деяких видів тварин. 

Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств та тварин. 

Страхування технічних ризиків. Суть, види та об’єкти страхування технічних 

ризиків. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Страхування монтажних 

ризиків, машин від поломки, електронного обладнання. 

Страхування кредитних і фінансових ризиків. Суть та види страхування 

кредитних ризиків. Страховий захист фінансових ризиків. Страхування депозитів. 

Автотранспортне страхування. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних 

засобів. Страхування відповідальності на транспорті.  

Морське та авіаційне страхування. Особливості морського страхування. Страхування 

суден і вантажів. Страхування відповідальності судновласника. Страхування авіаційних ризиків. 

Страхування майна і відповідальності громадян. Необхідність та суть страхування 

майна громадян. Види страхування. Страхування будівель і майна громадян. Страхування тварин. 

Страхування відповідальності громадян. Принципи страхового захисту майна громадян. 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Сутність та види податків. Поняття і функції податків. Елементи податків та їх 

класифікація. Податкові та неподаткові надходження. Види прямого оподаткування. Непрямі 

податки.  

Податкова система і податкова політика. Поняття податкової системи. Податкова 

політика і її принципи. Структура Фіскальної служби України. 

 Фіскальна служба України. Завдання, принципи та структура Фіскальної служби 

України. Функції фіскальної служби. Податкова дисципліна та податкова робота. 

Податок на додану вартість. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. База 

оподаткування. Порядок сплати податку на додану вартість. Строки сплати та податковий 

вексель. Пільги при оподаткуванні. 

Податок на прибуток підприємств. Суб’єкти та ставки оподаткування. Дохід та 

витрати. Особливості оподаткування деяких видів операцій товарів та платників. Терміни 

сплати та пільги при сплаті податку на прибуток підприємств. 

Податок  на  доходи  фізичних осіб. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. 

Пільги, які надаються при сплаті податку. Адміністрування різних видів доходів. Податкова 

знижка. Соціальна податкова пільга. Декларація про доходи. 

Акцизний податок. Ввізне та вивізне мито. Платники та ставки сплати акцизного 

податку. Порядок визначення сум сплати  податку. Строки та порядок сплати податку. Види 

мит.  Характеристика ввізного та вивізного мита.  

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  Можливі 

платники єдиного податку. Складові єдиного податку. Особливості при нарахуванні та сплаті 
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єдиного податку фізичними та юридичними особами. Групи платників податків при 

спрощеній системі оподаткування.   

Місцеві податки і збори. Суть та значення місцевих податків і зборів. Податок на 

майно. Місцеві збори. Туристичний збір. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Збір за провадження деяких видів діяльності. 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 

Економічна суть, призначення та характеристика бюджету. Економічний зміст 

бюджету. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Бюджет як 

основний фінансовий план. Бюджетний дефіцит та його характеристика. Роль бюджету у 

фінансовому механізмі. 

Склад бюджетної системи та бюджетний устрій. Поняття бюджетного устрою і 

бюджетної системи. Основи бюджетного устрою. Види бюджетів. Розмежування доходів і 

видатків бюджету. Бюджетний процес та його складові. Бюджетний кодекс України. 

Місцеві фінанси: структура і роль у розвитку  економічної та соціальної 

інфраструктури. Формування науки про місцеві  фінанси. Сутність, причини виникнення та 

функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як система  їх структурних елементів. 

Територіальна громада.   Етапи розвитку місцевих бюджетів України. Місцеві бюджети. 

.Доходи місцевих бюджетів.Видатки місцевих бюджетів.  Фінасові ресурси. Склад і структура 

фінансових ресурсів. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Склад 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.  

Міжбюджетні відносини та системи бюджетного вирівнювання. Поняття та мета 

регулювання міжбюджетних відносин. Бюджетне регулювання. Міжбюджетні трансферти їх 

характеристика та порядок надання. Бюджетні позики, особливості їх надання. 

Система доходів бюджету. Організація системи доходів бюджету. Методи та джерела 

формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. 

Система видатків бюджету. Економічна суть та роль видатків бюджету у 

фінансовому забезпеченні потреб. Форми та методи бюджетного фінансування. 

Розпорядники бюджетних коштів. Нормування видатків. Види норм. 

Видатки бюджету на народне господарство і науку. Витрати на економічні цілі. 

Бюджетне інвестування. Видатки на розвиток сільського та лісового господарства. Видатки 

на науку та джерела їх фінансуваня. Особливості планування видатків на народне 

господарство. 

Видатки на соціальний захист і соціальну сферу. Соціальні видатки бюджету та їх 

склад. Форми і види соціального захисту. Видатки на освіту, охорону здоров’я, розвиток 

культури, на фізичну культуру і спорт. Порядок планування і фінансування видатків. 

Видатки на управління і оборону. Фінансування виконавчої, законодавчої та судової 

влади. Видатки на національну оборону. Видатки на правоохоронну діяльність та 

забезпечення безпеки держави. 

Державний кредит. Суть та форми державного кредиту. Державні позики та їх види. 

Характеристика внутрішніх і зовнішніх запозичень. Управління державним боргом. 

Управління бюджетною системою. Система управління бюджетною системою. 

Організація загальнодержавного управління бюджетною системою України. Оперативне 

управління бюджетною системою. Управління бюджетними коштами на мікрорівні. 

Управління фінансами і фінансовий контроль. Управління місцевими фінансами. 

Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні. Повноваження учасників бюджетного 

процесу. Місцеві фінансові органи. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. 

Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування його види та методи. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

Теоретичні засади організації банківської системи. Становлення та розвиток 

банківської системи України.  Сутність банківської системи та її інституціональна 

структура. Особливості побудови банківських систем у різних країнах. Роль банківської 

системи в економічному розвитку країни. 

Центральний банк у банківській системі. Статус та основні функції центрального 

банку. Структура Національного банку України. Операції центрального банку. Грошово-

кредитна політика, механізм та інструменти її реалізації. Валютна політика. 

Організація діяльності та управління банком. Порядок створення банківської 

установи. Органи управління банком. Функціональні та територіальні структурні підрозділи 

банку. Корпоративне управління в банках. Реорганізація банків, її види та методи. Методи 

реструктуризації банківської системи. 

Банки на ринку банківських послуг. Поняття ринку банківських послуг. Стратегія 

банку на ринку банківських послуг: фокусування та диверсифікація. Конкуренція на ринку 

банківських послуг. Конкурентоспроможність банку та її основні індикатори 

Ризики у банківській діяльності. Роль ризику у банківській діяльності. Види 

банківських ризиків. Роль власного капіталу у банківській діяльності. Організація та 

функціонування системи ризик-менеджменту в банках. 

 Банківська система в умовах глобалізації.  Створення та особливості 

функціонування міжбанківських об’єднань. Сфери міжнародного банківського бізнесу. 

Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Іноземний капітал у банківській 

системі. Взаємодія національної банківської системи з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

 Стабільність банківської системи. Стабільність банківської системи та системний 

ризик. Банкрутство банку: причини та наслідки. Антикризове управління банківською 

системою. 

Державне регулювання банківської системи.  Регулювання діяльності банків. 

Антимонопольне регулювання. Банківський нагляд: завдання та принципи діяльності. 

Фінансовий моніторинг. Міжнародні стандарти банківської діяльності. Розвиток 

банківського регулювання на наднаціональному рівні. Соціальна відповідальність 

банківського сектору. 

Світова банківська система та Україна. Супрабанківська система. Наднаціональні 

органи регулювання банківництва. Міжнародний рух банківського капіталу. Банківська 

діяльність на міжнародних фінансових ринках. 

Формування ресурсів комерційного банку. Загальна характеристика банківських 

ресурсів. Капітал банку, його структура і формування. Формування депозитних ресурсів. 

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Управління ресурсами комерційного банку 

Розрахунково-касові операції банків. Система грошових розрахунків та їх види. 

Міжбанківські розрахунки в Україні. Система електронних платежів. Розрахунки з 

використанням платіжних карток. Організація готівкових грошових розрахунків. 

Кредитні операції комерційних банків. Кредитні операції комерційних банків. 

Порядок укладання та ведення кредитного договору. Визначення класу позичальника. Умови 

надання та способи погашення позик. Плата за кредит та її диференціація. Кредитний ризик. 
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Інші банківські операції. Операції банків з векселями. Операції банків з цінними 

паперами. Інвестиційні банківські операції. Операції банків в іноземній валюті. 

Нетрадиційні банківські операції та послуги. Загальна характеристика та види 

нетрадиційних банківських операцій та послуг. Лізингові операції банків. Факторинг та 

форфейтинг. Інші нетрадиційні банківські операції. Операції банків з дорогоцінними 

металами. 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Фінансовий ринок та його роль в економіці. Місце фінансового ринку в фінансовій 

системі. Сегменти фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові інструменти. 

Державне, правове регулювання та саморегулювання фінансового ринку 

Фінансові посередники. Поняття фінансового посередництва. Фінансові інститути. 

Учасники ринку цінних паперів. Лізингові та факторингові послуги. Брокерська та дилерська 

діяльність. 

Ризик та ціна капіталу. Фінансовий ризик: поняття, класифікація, методи оцінки та 

управління ризиками. Ціноутворення на фінансовому ринку, методи та особливості. 

Ринок капіталів. Структура ринку капіталів. Суть і функції кредиту. Учасники ринку 

капіталів. Облігації. Пайові цінні папери.  

Ринок похідних фінансових інструментів. Види похідних фінансових інструментів. 

Форвардні та ф’ючерсні контракти. Опціони. Варанти. Деривативи.  

Грошовий ринок та ринок банківських позичок. Суть та структура грошового 

ринку, об’єкти і суб’єкти. Функції грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Функції 

ринку банківських позик. Операції центральних банків на відкритому ринку. 

Валютний ринок. Поняття валютного ринку його типи. Функції валютного ринку. 

Валюта і валютний курс. Валютні операції. 

Фондова біржа та біржові операції. Фондова біржа. Класифікаційні ознаки фондової 

біржі. Вимоги до фондових бірж. Функції сучасної фондової біржі. 
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістр 

проводиться за 200 – бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати максимально 

200 балів (за 200- бальною шкалою ). 

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за 

результатами вступного фахового випробування не менше 140 балів. 

 

Програму розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії ЛНАУ протокол 

№ 4  від 07.03.2019 року. 


