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ПРОГРАМА 

вступного фахового екзамену зі спеціальності   072 фінанси, банківська справа та страхування 

спеціалізація «Фінанси і кредит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля вступник 

повинен уміти) 

Змістові модулі 

 1. Страхування 

Визначати величини відповідних тарифів і 

розмірів страхових внесків.  

1.1  Страхові ризики та їх оцінка 

Визначати механізм виплати відповідного 

страхового відшкодування.  

1.2  Класифікація страхування 

Класифікувати перестрахування за методами 

та формами перестрахувального захисту. 

Розподіляти ризики між сторонами 

перестрахувальної угоди. 

1.3  Перестрахування 

Аналізувати показники платоспроможності 

страхової компанії.  

Оцінювати фінансову стійкість страхової 

компанії. 

1.4 Фінансова надійність страхової 

компанії 

 

 2. Фінансовий ринок 

Обирати операції з фінансовими фондами 

через фінансовий ринок. Оцінювати існуючі 

фінансові інструменти, які перебувають у 

обігу на фінансовому ринку. 

2.1 Фінансовий ринок: сутність, функції та 

роль в економіці 

Оцінювати біржові операції в умовах роботи 

фондової біржі згідно з законодавчими і 

нормативними актами. 

2.2 Ринок цінних паперів 

Обирати похідні цінні папери. Визначати 

порядок емісії та розміщення цінних паперів 

на первинному ринку.  

2.3 Похідні цінні папери та розміщення 

цінних паперів на первинному ринку 

Класифікувати операції з надання послуг 

щодо зберігання, реєстрації та обліку прав 

власності на цінні папери.  

2.4 Характеристика учасників ринку 

цінних паперів 

 3. Інвестування 

Аналізувати особливості застосування різних 

фінансових інструментів. 

3.1 Фінансові інструменти. Фінансові 

посередники. Фінансові ринки 

Визначати вартість акцій, облігацій та ін. 

фінансових інструментів 

3.2 Визначення вартості фінансових 

інструментів 

Визначати оптимальний портфель цінних 

паперів за критеріями: ризику та доходності. 

3.3 Оцінка портфелю цінних паперів 

Визначати ефективність реальних інвестицій 

за критеріями: чиста теперішня вартість, 

дисконтований період окупності, внутрішня 

ставка доходності, індекс прибутковості та 

ін. Оцінювати доходність цінних паперів та 

похідних фінансових інструментів. 

3.4 Оцінка ефективності реальних і 

фінансових інвестицій 

 4. Фінанси  

Аналізувати особливості фінансів. 

Розраховувати обсяг ВВП, створений в 

4.1  Предмет фінансової науки як пізнання 

сутності фінансів 



народному господарстві країни.  

Аналізувати склад  фінансової системи країни.  

Планувати надходження грошових коштів на 

підприємствах. Розраховувати потребу 

підприємств в оборотних коштах та вартість 

джерел  фінансування. 

Обґрунтовувати вибір підприємством 

амортизаційної політики. 

Визначати ефективність використання 

необоротних активів підприємства та шляхи її 

підвищення. 

4.2  Фінанси суб’єктів господарювання 

 

Аналізувати динаміку змін обсягів та складу 

державних доходів і державних видатків.  

Визначати величину бюджетного дефіциту 

(профіциту), аналізувати причини його 

виникнення.  

4.3  Бюджет. Бюджетна система 

Аналізувати діяльність соціальних 

позабюджетних фондів України.   

4.4  Соціальні позабюджетні фонди 

Класифікувати податки. Аналізувати податкову 

політику й податкову систему України. 

Визначати прямі і непрямі податки. 

Розраховувати податок підприємства на 

прибуток. 

4.5 Податки. Податкова система 

 5. Гроші та кредит 

Визначати вплив факторів на зміни 

грошового обігу. 

Обчислювати середньорічну швидкість обігу 

грошей та необхідну кількість грошей для 

обігу. 

Практично застосовувати різні методи 

нарахування процентних ставок за 

депозитами. 

Розраховувати параметри операцій з 

залучення тимчасово вільних коштів 

юридичних та фізичних осіб. 

5.1 Грошовий обіг і грошові потоки 

Розраховувати валютний курс та крос-курс. 

Розраховувати реальний валютний курс. 

Розраховувати доход за неторговими 

операціями банку балансовим методом. 

5.2 Валютний ринок і валютні системи 

Обчислювати нарощену суму грошей та суму 

нарахованих відсотків за простим та 

складним процентом, коефіцієнт 

нарощування і нарощену суму депозиту. 

Визначати суму процентних виплат по 

кредиту. 

Складати графік обслуговування боргу по 

кредиту з використанням різних методів 

нарахування процентів. 

Розраховувати ліміт овердрафту. 

Розраховувати параметри вексельних 

операцій. 

5.3 Кредит у ринковій економіці 

Визначати реальну річну відсоткову ставку з 

урахуванням річного рівня інфляції,. 

Розраховувати темпи приросту  інфляції.  

Обчислювати зміну реального доходу.  

Розраховувати індекс споживчих цін. 

5.4 Інфляція та грошові реформи 
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