




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних 

знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам 

кваліфікаційної характеристики. Фахове вступне випробування має комплексний 

характер з усіх основних профілюючих дисциплін. В процесі підготовки до 

фахового вступного випробування рекомендується користуватися наведеною у 

програмі основною літературою та законодавчими актами. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмових відііовідей 

на тести, складених у відповідності до навчальних програм дисциплін за 

методикою, визначеною кафедрою фінансів. 

Виконання вступниками завдань фахового вступного випробування 

повинно носити виключно самостійний характер. Використання додаткових 

джерел (крім передбачених) чи підказок студентами на екзамені забороняється. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Тема 1. Сутність та види податків 

Економічна суть податків, їх визначення та ознаки. Функції податків та 

механізм їх реалізації. Види податків та їх класифікаційні відмінності. Податки в 

системі доходів бюджету держави. 

Тема 2 Податкова система та податкова політика 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової 

системи. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Фактори, 

що визначають напрями і характер податкової політики. Принципи податкової 

політики. Особливості податкової політики в сучасних умовах. Податковий 

механізм, його суть та основні елементи: механізм обчислення податків, механізм 

сплати податків, податкові пільги, податковий кредит, податкові санкції. Облік 

платників податків - фізичних осіб, платників податків-юридичних осіб, облік 

само зайнятих осіб. 



Тема 3. Державна податкова служба України. 

Податкова служба України, її організаційна структура та функції, завдання, 

підпорядкованість, фінансування. Права, обов'язки, відповідальність працівників 

державної податкової служби. Основи та організація податкової роботи, її основні 

елементи. Права та обов'язки працівників податкових інспекцій. Відповідальність 

працівників податкових органів. Податкова міліція: функції, завдання, права та 

обов'язки працівників. 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Економічна сутність податку на додану вартість, передумови його 

виникн ення та шляхи розвитку в Україні. Платники податку на додану вартість та їх 

облік. Об'єкт та база оподаткування з ПДВ. 

Ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки. Е[ода}гковий 

кредит. Пільги з податку на додану вартість. Відшкодування ПДВ. Порядок і 

сплати податку на додану вартість. Декларування податку на додану вартість, зміст 

декларації, порядок її складання й подання до податкової інспекції 

Відповідальність суб'єктів оподаткування. 

Тема 5. Акцизний податок 

Платники акцизного податку та об'єкти оподаткування. Групи підакцизних 

товарів і ставки акцизного податку. Особливості обчислення акцизного податку 

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Порядок і 

строки сплати податку. Складання та податкової декларації з акцизного податку, 

Контроль за сплатою акцизного податку. 

Тема 6. Мито 

Розвиток мита в світі та його значення в податкових системах. Види мита, їх 

відмінності та умови застосування. Платники та об'єкт оподаткування митом 

Нарахування та справляння мита, порядок сплати. Використання пільг для 

юридичних і фізичних осіб. Порядок перерахування мита до бюджету. 

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Економічна суть оподаткування прибутку підприємств. Платники податку на 

прибуток, об'єкт оподаткування. Порядок визначення доходів, які є об 

оподаткування прибутку підприємств. Склад витрат, які враховуються при 



Умови 

обчисленні об'єкта оподаткування прибутку підприємств. Вплив амортизації на 

величину оподатковуваного прибутку. Методи нарахування амортизації та їх 

характеристика. Особливості встановлення податкових ставок до окремий видів 

діяльності. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Пільги з податку на 

прибуток, види пільг, їх спрямування, регулювання та призначення 

застосування окремих пільг. 

Тема 8. Под аток на доходи фізичних осіб 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового 

оподаткування, його місце в системі оподаткування населення. Платники податку 

Визначення об'єкту оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Порядок 

нарахування, утримання та сплати податку. Податкова соціальна пільга та механізм її 

застос}гвання. Податкова знижка платників податку на додану вартість. Декіарація 

про доходи, терміни її подання в податкові органи. 

Тема 9. Плата за землю 

Суть плати за землю. Платники податку та об'єкт оподаткування, ставки 

податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від 

місцезнаходження). Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях 

лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження). Особливості 

встановлення ставок земельного податку. Пільги щодо сплати податку за землю 

для фізичних осіб. Пільги щодо сплати податку за землю для юридичних осіб. 

Порядок обчислення плати за землю та строки сплати податку. Особливості 

внесення орендної плати за землю. 

Тема 10. Інші загальнодержавні податки і збори 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об'єкт, ставки 

та порядок сплати. Строки сплати збору реєстрації транспортних засобів та 

порядок обчислення. Екологічний податок: платники, об'єкти, порядок визначення 

і сплати. Рентні платежі: рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами., природного газу та аміаку територією України. 

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в 

Україні. Плата за користування надрами: платники податку, об'єкт 

оподаткування. 



Тема 11. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого бізн 

Мета впровадження та значення спрощеної системи оподаткування, 

та звітності, її сутність. Переваги та недоліки зазначеної системи оподатк; 

Етапи становлення спрощеної системи в Україні. Єдиний податок: с 

обмеження щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Особл 

оподаткування єдиним податком юридичних та фізичних осіб. 

Тема 12. Місцеві податки га збори 

Сутність та особливості місцевого оподаткування в Україні. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: пл 

податку, об'єкт оподаткування. Ставки податку та механізм їх застое; 

Порядок сплати податку. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники п 

об'єкт, база оподаткування. Порядок сплати. 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності: пл 

збору, ставки податку та строки сплати. 

Туристичний збір: платники збору, ставки та особливості справляння. 

Тема 13. Фіксований сільськогосподарський податок 

Сутність фіксованого сільськогосподарського податку: платники под; 

об'єкт оподаткування. Порядок нарахування: та строки сплати податку. 

ФІНАНСИ 

Тема 1. Вступ до курсу. Фінанси та їх роль у ринковій економіці 

Предмет та метод науки про фінанси. Фінанси як об'єктивна екон 

категорія. Функції фінансів. Фінансова система: поняття та за: 

характеристика її сфер і ланок. Вплив фінансів на суспільне виробництво 

роль у ринковій економіці. 

Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм. 

Фінансова політика як складова частина економічної та соціальної пс|. 

держави. Основні напрямки фінансової політики України на сучасному 

Принципи фінансової політики. Фінансовий механізм та його роль у ре; 

фінансової політики. Складові елементи фінансового механізму. 
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Тема 3. Фінанси підприємств, установ і організацій. 

Економічна сутність та основи організації фінансів підприємств, установ і 

організацій. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела утворення. 

Особливості фінансових відносин на підприємствах різню форм власності. 

Фінансові аспекти приватизації державних підприємств. 

Тема 4. Державні фінанси. Бюджет і бюджетний устрій. 

Поняття державних фінансів, їх склад і структура, джерела формування. 

Бюджет як економічна і фінансова категорія. Основи бюджетного устрою. 

Бюджетна система України, види бюджетів. Бюджетний процес. Міжбюджетні 

взаємовідносини. 

Тема 5. Доходи і видатки державного бюджету. 

Організація системи доходів державного бюджету. Склад і структура 

доходів бюджету. Податкові і неподаткові доходи бюджету. Бюджетна 

класифікація. Основні напрями використання коїптів державного бюджету. 

Дефіцит бюджету: поняття, причини виникнення. Фінансування бюджетних 

установ. 

Тема 6. Місцеві фінанси. 

Сутність місцевих фінансів. Фінансові ресурси органів місцевого 

самоврядування. Місцеві податки і збори. Комунальна форма власності. Місцеві 

бюджети. Склад і структура доходів і видатків місцевих бюджетів. 

Взаємовідносини місцевих бюджетів із державним. 

Тема 7. Державні фонди цільового призначення. 

Поняття та призначення цільових фондів, їх взаємозв'язок із державним 

бюджетом. Позабюджетні фонди як метод перерозподілу ВВП. Формування 

коштів ПФ України. Склад доходів фонду сприяння зайнятості населення та 

фондів соціального страхування, основні напрями їх: використання. Постійні та 

тимчасові фонди цільового призначення. 

Тема 8. Державний кредит. 

Економічна сутність державного кредиту та його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів. Форми державного кредиту. Внутрішній і 



його 

ховии 

зовнішній державний кредит. Прямий та гарантований державний борг, 

обслуговування і управління. Умовний державний кредит. 

Тема 9. Організація і правові засади функціонування податкової системи 

України. 

Податкова політика і податкова система. Об'єктивна необхідність, сутність і 

функції податків. Класифікація податків. Реформування податкової системи, 

Тема 10. Фінансовий ринок. 

Сутність фінансового ринку та його роль у ринковій економіці. Цінні 

папери: види та їх характеристика. Первинний та вторинний ринок цінних 

паперів. Створення та функціонування фондових бірж. 

Тема 11. Страхування та страховий ринок. 

Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових 

відносин у сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Страз 

ринок. Формування і розвиток страхового ринку в Україні. 

Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин. 

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин (далі ЗЕВ). 

Суб'єкти та види ЗЕВ. Міжнародні фінансові інститути. Валютне регулювання та 

валютні обмеження. Митне регулювання ЗЕВ. 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 1. Основи фінансів підприємств. 

Суть фінансів підприємств .Принципи організації фінансів підприємств. 

Функції фінансів підприємств і їх характеристика. Особливості організації 

фінансів підприємств різних форм власності 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

Економічний зміст, принципи організації та класифікація розрахунків. 

Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху 

коштів на них. Форми грошових розрахунків 

Тема 3. Грошові надходження підприємств. 

Суть грошових надходжень підприємств. .Методи визначення грошових 

надходжень підприємств. .Планування грошових надходжень. Валовий дохід 



підприємства, Грошові надходження у процесі здійснення операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльностей. 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку. 

Прибуток підприємства як основний результат його діяльності. Методи 

розрахунку прибутку. Умови прибуткової роботи підприємств. Планування 

прибутку і рентабельності. Розподіл чистого прибутку підприємства. 

Тема 5. Оподаткування підприємств. 

Система оподаткування підприємств її функції та призначення. Напрямі 

податки. Прямі податки. Місцеві податки і збори 

Тема 6. Обігові кошти підприємств. 

Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи 

визначення потреби в обігових коштах. Джерела формування обігових коштів. 

Показники стану та ефективності використання обігових коштів 

Тема 7. Кредитування підприємств. 

Необхідність, суть, види і функції кредиту. Організація кредитування 

підприємств. Оцінка кредитоспроможності підприємств. Інші форми кредитів, які 

надаються при кредитуванні підприємств 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. 

Склад і структура основних фондів підприємств. Показники стаку та 

ефективності використання основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. 

Фінансування відтворення основних фондів. 

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств 

Суть та значення оцінки фінансового стану підприємств. Інформаційне 

забезпечення оцінки фінансового стану. Показники оцінки фінансового стану та їх 

розрахунки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

Тема 10. Фінансове планування на підприємстві 

Зміст і завдання фінансового планування. Методи фінансового планування. 

Склад і структура фінансового плану. Оперативне фінансове планування 

Тема 11. Фінансова санація підприємств 



Фінансова криза на підприємстві, її суть та причини виникнення. Фінансова 

санація та її економічний зміст. Планування фінансової санації. Реалізація 

програм фінансової санації 

СТРАХУВАННЯ 

Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування 

Страхування як економічна категорія. Необхідність страхового захиЬту як 

важливого засобу економічної безпеки суб'єктів господарювання та 

життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. 

Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації 

фондів страхового захисту. Економічна сутність страхування. Функції 

страхування та їх характеристика. Сфери застосовування страхування. Принципи 

страхування та їх характеристика. Принципи страхування: страховий інтерес, 

максимальна сумлінність, причинно - наслідковий зв'язок збитку та події, 

відшко,цування втрат у межах збитків, суброгація. Роль страхування в умовах 

ринкової економіки. 

Тема 2. Класифікація страхування 

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Ознаки 

класифікації: історичні, економічні, юридичні. Напрями класифікації страхування. 

Класифікація за об'єктами страхування: майнове, страхування відповідальності, 

особисте страхування. Класифікація за родом: небезпеки: страхування ризиків від 

вогню, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних 

та інших ризиків. Класифікація за формами проведенім: обов'язкове, добровільне. 

Класифікація за статусом страхувальника: страхування юридичних осіб усіх форм 

власності, страхування громадян. Класифікація за спеціалізацією страховика: 

загальні види страхування, страхування життя, перестрахування. 

Тема 3. Страховий ризик та їх оцінка 

Поняття і характеристика ризику в страхуванні. Поняття ризику. Основні 

характеристики ризику. Види ризиків та їх характеристика. Визначення 

страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Стихійні лиха. Характеристика 

стихійних лих виробничих аварій та катастроф. Управління ризиком. Сутність 

управління ризиком. Методи управління ризиком. Методи визначення 



Задачі 

ймовірності настання збитку. Етапи процесу управління ризиком. Оцінка ризику і 

визначення доцільності його страхування. Структура та основи розрахунку 

страхових тарифів. Складові тарифної ставки. Актуарні розрахунки, 

актуарний розрахунків. Класифікація актуарних розрахунків. 

Тема 4. Страховий ринок 

Поняття страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Суб'єкти 

страхового ринку. Сучасний стан страхового ринку в Україні. Концептуальні 

засади реформування ринку. Страхова послуга і шляхи її реалізації. Сутність 

страхової послуги. Сутність страхової угоди та етапи її проходження. Страхові 

договори: порядок їх підготовки та укладання. Права та обов'язки сторін. 

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Види маркетингу 

характеристика. План маркетингу. Інформаційне забезпечення маркетингових 

досліджень. 

Тема 5 Страхова організація 

Страхові компанії як частина економічної системи. Форми організації 

страхових компаній в Україні. Порядок створення, ф у н к ц і о н у в а н н я та ліквідація 

страхових компаній. Ресурси страхової компанії та їх характеристика. Фінансові, 

матеріальні, трудові та інформаційні ресурси страхової компанії.Структура 

страхових компаній. Управління страховою компанією. Принципи побудови 

структури управління страховою компанією. Страхові об'єднання та їх 

характеристика. 

Тема 6 Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльї 

Сутність державного регулювання страхової діяльності. Шляхи наближення 

законодавчої й нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. Органи 

нагляду за страховою діяльністю. Характеристика органів нагляду за страховою 

діяльністю. Функції органів нагляду. Напрями страхового нагляду. Контроль за 

діяльністю страховиків. Міжнародна система регулювання та нагляду за 

страховою діяльністю. 

НОСТ1. 



Тема 7 Особисте страхування 

Сутність особистого страхування. Об'єкт та предмет особистого 

страхування. Класифікація особистого страхування. 

Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. 

Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій ( ренти ). 

Види ануїтетів та їх характеристика. Страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Індивідуальне та колективне добровільне страхування 

від нещасних випадків. Медичне страхування і його розвиток в Україні. Суб'єкти 

та об'єкти медичного страхування. Умови обов'язкового медичного страхування. 

Добровільне медичне страхування. Розвиток медичного страхування в Україні. 

Тема 8. Майнове страхування 

Сутність майнового страхування. Об'єкті і предмет майнового страхування. 

Класифікація майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. 

Суб'єкти страхування майна юридичних осіб, страхові події, порядок укладання 

договорів, умови відшкодування збитків. Особливості страхування 

сільськогосподарських підприємств. Страхування врожаю сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень. Страхування тварин. Страхування технічних 

ризиків., Страхування транспортних засобів і вантажів. Страхування 

автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. 

Страхування вантажів. Страхування майна громадян. Добровільне страхування 

будівель, споруд, тварин, та іншого домашнього майна. 

Тема 9 Страхування відповідальності 

Економічна сутність, необхідність і особливості страхування 

відповідальності. Класифікація страхування відповідальності. Страхування 

цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Моторне 

(транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна система 

"Зелена картка". Страхування відповідальності власників інших видів транспорту. 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Страхування 

професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення 

довкілля. Інші види страхування відповідальності. 



Тема 10 Перестрахування і співстрахування 

Економічний зміст механізму перестрахування. Необхідність і су тність 

перестрахування. Стан і перспективи його розвитку. Об'єкти перестрахування 

Ринки перестрахування та їх характеристика. Методи перестрахування 

характеристика. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. 

Порівняльний аналіз методів перестрахування. Форм проведення 

перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні й ексцедентні 

договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та види. 

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту 

збитковості. Співстрахування й механізм його застосування. 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 

Склад та економічний зміст доходів страховика. Склад доходів страховика. 

Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх 

визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів. Інші види 

доходів. Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість 

страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати 

на утримання страхової компанії. Прибуток страховика. Визначення прибутку від 

страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. 

Оподаткування страховиків. Об'єкт оподаткування і ставки податків. 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування 

збалансованого страхового портфеля. Тарифна політика. Методи забезпечення 

надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика. Показники 

платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, 

порядок їх обчислення. Основні показники ефективної діяльності страхової 

компанії". Страхові резерви та їх класифікація. 

та їх 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Варіант містить 25 тестів. Оцінювання результатів здійснюється за 

наступною шкалою. 

Кількість правильних відповідей Оцінка 
0-12 2 
13-17 3 
18-22 4 
23-25 5 


