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3

ВСТУП
Програма вступних випробувань для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», розроблена з урахуванням вимог навчального плану та
особливостей двох спеціалізацій: «Фінанси, банківська справа та страхування» і
«Фінансовий менеджмент». Зміст програми спрямований на перевірку знань
абітурієнтів і визначає вимоги до завдань вступних випробувань та критерії їх
оцінки.
Метою вступного іспиту на ОКР «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» є формування контингенту студентів,
найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної спеціальності
шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів.
Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне
засвоєння навчальної програми ОКР «магістр» зі спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» потребує від абітурієнта наявності базової
вищої освіти, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями та
навичками в галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих
дисциплін.
Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту на ОКР
«магістр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» має
інтегрований характер і включає теми дисциплін за спеціалізаціями:
1) «Фінансова аналітика»:
Модуль 1. Бюджетна система;
Модуль 2. Банківська система;
Модуль 3. Податкова система;
Модуль 4. Страхування;
2) «Фінансовий менеджмент»:
Модуль 1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;
Модуль 2. Фінанси підприємств;
Модуль 3. Страхові послуги;
Модуль 4. Фінансовий ринок.
Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами
прийому до Чернігівського національного технологічного університету у 2016
році».
Формою проведення вступного іспиту на ОКР «магістр» зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» є письмовий екзамен, який
містить 15 тестів, три теоретичних питання та дві задачі.
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
1.1 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА
СТРАХУВАННЯ»
Модуль 1. Бюджетна система
1.1 Бюджетна система України
Місце бюджету у фінансовій системі України. Матеріальний зміст та
форма прояву бюджету. Бюджет як економічна категорія і основний
фінансовий план держави.
Функції бюджету. Практичний вияв та значення головних функцій
бюджету. Поняття бюджетної системи держави. Основи бюджетного устрою
держави, основні фактори, що його визначають.
Принципи побудови бюджетної системи України.
Склад бюджетної системи України. Державний і місцеві бюджети.
Складові частини бюджетів. Загальний і спеціальний фонди бюджетів.
1.2 Доходи та видатки Державного та місцевих бюджетів України
Доходи та витрати бюджету у системі державних доходів і витрат.
Сутність доходів і витрат бюджету як економічних категорій. Джерела
формування доходів бюджету.
Ознаки класифікації доходів і видатків бюджету. Склад і структура
доходів Державного бюджету України. Доходи загального і спеціального фонду
бюджету. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України та їх
структура.
Склад доходів місцевих бюджетів. Структура видатків місцевих
бюджетів. Надходження та витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів.
Дефіцит і профіцит бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету.
Джерела фінансування дефіциту бюджету в Україні.
Державний кредит як джерело фінансування дефіциту бюджетів. Форми
державного кредиту.
Державний борг і його структура. Внутрішній і зовнішній, поточний і
капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу.
1.3 Бюджетний процес
Сутність бюджетного процесу та особливості його організації в Україні.
Учасники бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.
Особливості складання проекту місцевих бюджетів, їх прийняття, виконання та
підготовки звітів про виконання бюджетів. Роль основних учасників
бюджетного процесу в його організації на місцевому рівні.
Рекомендована література
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1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua
2. Вагнер В.В. Фінанси: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2009 – 432 с.
3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. –
К.: ЦУЛ, 2004. – 608 с.
4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. –
К.: ЦУЛ, 2004. - 608 с.
5. Владимиров К.М. та інші Місцеві фінанси: Навч. посіб. - Херсон: Олдіплюс, 2006. – 351 с.
6. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ,
2007. – 639 с.
7. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
8. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник -К.: КНЕУ,
2007-194с.
9. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч.
посіб. / Ю. В. Пасічник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 495 с.
Модуль 2. Банківська система
2.1 Банківська система в економіці держави та основні напрями
діяльності центральних банків
Сутність банківської системи та об'єктивні економічні умови її
формування. Роль та місце банківської системи в економіці держави.
Принципи побудови банківської системи. Функції та механізм
функціонування банківської системи.
Сутність центрального банку та його роль в економіці.
Основні напрями діяльності та функції центральних банків. Центральний
банк як емісійний центр держави.
Функції банківського регулювання та нагляду, реалізації грошовокредитної політики, валютного регулювання і контролю.
Центральний банк як інформаційно-статистичний та аналітичний центр
банківської системи.
Операції центральних банків та їх загальна характеристика.
2.2 Функції та основні види операцій комерційних банків
Комерційні банки як ключова складова банківської системи.
Сутність та призначення комерційних банків у сучасному економічному
просторі. Основи організації та специфіка діяльності банківських установ.
Принципи та цілі діяльності комерційних банків. Функції комерційних
банків в ринковій економіці.
Ознаки класифікації комерційних банків. Універсальні та спеціалізовані
банківські установи.
Основні напрями діяльності та види операцій комерційних банків.
Загальна характеристика банківських операцій та послуг.
2.3 Банківська система України
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Організаційна структура та характеристика дворівневої банківської
системи України. Принципи взаємодії складових елементів першого і другого
рівнів банківської системи.
Функції банківської системи України та правові основи її
функціонування.
Статус НБУ та його роль в банківській системі України. Завдання та
функції Національного банку України.
Основні напрями діяльності та операції НБУ. Емісія грошей та
регулювання грошового обігу.
Грошово-кредитна політика НБУ та інструменти її реалізації. Валютна
політика та валютне регулювання і контроль.
Сутність комерційного банку та його роль в економіці України.
Створення та організація діяльності комерційного банку.
Сутність, принципи діяльності та функції комерційних банків. Види
комерційних банків в Україні.
Види та загальна характеристика операцій вітчизняних банків. Пасивні
операції комерційних банків. Активні банківські операції. Комісійнопосередницькі операції та послуги комерційних банків.
Рекомендована література
1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика:
Підручник – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393с.
2. Банківська система України [Текст] : монографія / В.В. Коваленко, О.Г.
Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. –
187 с.
3. Банківські операції: Підручник/За ред. Мороза А.М.–К.:КНЕУ,2008.–
608 с.
4. Банківські операції: Підручник / За ред. Міщенка В.І., Слов’янської
Н.Г. – К.:Знання, 2006. – 727с.
5. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2002. –
311 с.
6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. – К.:КНЕУ, 2001. –
602 с.
7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С.Івасіва. – Тернопіль: Картбланш, 2005. – 528с.
8. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник.
– К.: Алерта, 2004. –478с.
Модуль 3. Податкова система
3.1. Сутність податків і їх значення
Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення.
Історична ретроспектива розвитку податків.
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Податки-вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки
податків як обов’язкових платежів.
Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту.
Податкова система: поняття і основи побудови. Принципи оподаткування.
Основні категорії податкової системи.
Функції податків. Елементи податку. Види податкових ставок. Проста і
ступінчата шкала прогресивного оподаткування.
Класифікація податків і зборів. Прямі і непрямі податки, їх склад і
особливості.
Пропорційні,
прогресивні
та
регресивні
податки.
Загальнодержавні та місцеві податки, порядок їх встановлення в Україні.
3.2. Податкова система України
Сучасна податкова система України. Податковий кодекс: сутність і
структура.
Основні види податків і зборів та їх законодавче регулювання.
Податок на додану вартість та акцизний податок, їх особливості,
платники, об'єкти оподаткування та механізм обчислення. Місце непрямих
податків у складі ціни продукції (робіт, послуг).
Місцеві податки і збори: структура і призначення. Особливості
нарахування.
Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення
податкового законодавства.
Рекомендована література
1. Податковий кодекс України// www.rada.gov.ua
2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" //
www.rada.gov.ua
3. Бондарук Т.Г. Реформування місцевого оподаткування в Україні //
Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 6. – с. 53-65.
4. Ватуля І.Д. та інші Податки, збори, платежі: Навчальний посібник
/І.Д.Ватуля, М.І.Ватуля, Л.В.Рибалко.- К.: ЦУЛ, 2006.- 348c.
5. Владимиров К.М. та ін. Місцеві фінанси: Навч. посібник.- Херсон:
Олді-плюс, 2006. – 351 с.
6. Довгалюк В.І.,Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний
посібник.- К.: ЦУЛ, 2007.- 315c.
7. Зарєчнев А.М. та інші Фінанси. Тести та задачі: Навч. посібник. – К:
ЦУЛ, 2003. -196 с.
8. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник. – К: Кондор,
2004.– 384 с.
9. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний
посібник.- Тернополь: Карт-бланш, 2006.- 331c.
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Модуль 4. Страхування
4.1 Принципи та класифікація страхування, страховий ринок
Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної
безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди,
зумовленої ризиковими обставинами.
Принципи страхування.
Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Ознаки
класифікації.
Поняття ризику. Основні характеристики ризику.
Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Критерії
визначення ціни страхування. Структура та основи розрахунку страхових
тарифів.
Поняття страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Роль
посередників: страхових агентів і брокерів. Перспективи розвитку страхового
ринку в Україні.
4.2 Галузі страхування та їх характеристика
Страхування життя і його основні види. Змішане страхування життя.
Страхування до одруження. Страхування пенсій (ренти).
Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.
Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти й об'єкти страхування,
страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.
Страхування майна громадян: будівель і споруд, тварин, домашнього та
іншого майна.
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних
засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро і його функції. Міжнародна
система «Зелена картка».
4.3 Доходи, витрати і прибуток страховика
Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені
страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово
вільних коштів.
Витрати страховика: їх склад і 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.
Поняття фінансової надійності страховика та значення останньої.
Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків.
Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової
надійності.
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Рекомендована література
1. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. –
448с.
2. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навчальний посібник.
– К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
3. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. – К.: Центр
начальної літератури, 2005. – 400 с.
4. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене.
– К.: Кондор, 2003. – 252 с.
5. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О.
Гаманкова та ін.; кер.авт.кол. С.С. Осадець і Т.М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2007.
– 464 с.
6. Страхування: практикум [Текст]: навчальний посібник / за ред.
В.Д.Базилевича. - Вид.2-ге, переробл. і доп. - К. Знання, 2011. - 607c.
7. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент [Текст]: навчальний
посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 300c.
8. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: Знання, 2008.–
350 с.
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1.2 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Модуль 1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
1.1 Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних
організаційно-правових форм
Зміст та основні завдання «Фінансової діяльності суб'єктів
господарювання»
Поняття фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. Капітал
підприємства, його сутність і склад.
Форми фінансування підприємств, їх класифікація за джерелами
походження капіталу та правовим статусом інвесторів.
Зв'язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу.
Критерії прийняття рішень про правові форми організації бізнесу.
Особливості фінансової діяльності господарських товариств. Особливості
фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.
Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.
1.2 Формування фінансового капіталу підприємства за рахунок різних
джерел
Економічний зміст внутрішніх джерел фінансування операційної та
інвестиційної діяльності підприємств. Порівняльна характеристика внутрішніх
та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.
Зміст,
форми та джерела самофінансування підприємств.
Фінансовий результат від операційної діяльності. Операційний прибуток
та методи його визначення. Склад операційних витрат.
Управління
операційним
прибутком.
Валова
маржа.
Поріг
рентабельності, запас фінансової міцності, сила дії операційного важеля.
Поняття власного капіталу та його складові частини. Функції власного
капіталу. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування.
Додатковий капітал та джерела його формування. Резервний капітал
підприємства, його необхідність, види джерел формування.
Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм
організації бізнесу. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість
корпоративних прав.
Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела.
Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи, порядок
проведення.
Позиковий капітал підприємства, його складові частини та порядок
формування. Визначення потреби в позикових коштах. Порівняльна
характеристика фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового
капіталу.
Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій.
Лізинг, фінансова оренда. Методика визначення лізингових платежів.
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Спеціальні форми кредитування. Комерційний кредит. Кредиторська
заборгованість як джерело формування фінансових ресурсів.
Рекомендована література
1. Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р.
// Вісник податкової служби України. – 2009. - № 31. – С. 62-93.
2. Закон України «Про фінансовий лізинг» № 1381-XV від 11.12.2003 р.
3. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – 485 с. – (Вища освіта ХХІ
століття).
4. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.
А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2009. – 552 с.
5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.
посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
6. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навч. посіб.
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.
7. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для
самост. вивч. дисц. / О.Терещенко, Я. Невмержицький, А.Куліш. – К.: КНЕУ,
2006. – 312 с.
Модуль 2. Фінанси підприємств
2.1 Майно підприємства
Поняття, сутність та місце фінансів підприємства в фінансовій системі.
Функції фінансів підприємства. Основи організації фінансів підприємства:
саморегулювання, самоокупність та самофінансування.
Надходження і виплати від операційної, інвестиційної і фінансової
діяльності. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та фактори, які
впливають на її обсяг і структуру.
Доходи від фінансових операцій: дохід від участі у капіталі, інші
фінансові доходи. Склад інших фінансових доходів.
Склад і структура основних засобів та нематеріальних активів. Основні
виробничі засоби та їх роль у відтворювальному процесі. Показники стану та
ефективності
використання основних засобів. Шляхи покращення їх
використання. Знос і амортизація основних засобів. Методика нарахування
амортизаційних відрахувань.
Сутність оборотних коштів підприємства, їх склад, структура, фактори,
що впливають на структуру. Показники стану оборотних коштів. Показники
ефективності використання оборотних коштів: оборотність оборотних коштів,
тривалість обороту, коефіцієнт завантаження, рентабельність оборотних
коштів.
2.2 Джерела фінансування підприємства
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
Прибуток від реалізації продукції та фактори, які на нього впливають. Розподіл
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прибутку. Чистий прибуток та напрямки його використання. Рентабельність
продукції. Види рентабельності та методи їх обчислення.
Податки в ринковій економіці: сутність та функції. Класифікація
податків. Непрямі податки: акцизний збір, ПДВ, їх сутність, порядок
обчислення, об'єкти оподаткування, ставки податків.
Податок на прибуток. Методика обчислення прибутку, що
оподатковується. Місцеві податки і збори.
Види кредитів, які отримують підприємства, їх класифікація. Визначення
потреби підприємства в кредитах. Ефективність залучення кредитних ресурсів.
2.3 Оцінка фінансового стану підприємства
Фінансовий стан як важлива характеристика економічної діяльності
підприємства. Загальна характеристика показників оцінки фінансового стану
підприємства. Баланс підприємства як інформаційна база для оцінки
фінансового стану підприємства. Характеристика складу, розміщення і
структури майна підприємства.
Методика розрахунку та аналізу основних
показників
оцінки
фінансового стану підприємства: ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості, інвестиційної привабливості. Комплексна оцінка фінансового стану
підприємства. Причини та наслідки погіршення фінансового стану підприємств.
Банкрутство.
Рекомендована література
1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Г.М. Азаренко, Т.М.
Журавель, Р.М. Михайленко.– Вид. 3 – тє, випр. і доп. - К.: Знання – Прес, 2009.
– 299 с.
2. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Н.О. Власова, О.А.
Круглова, Л.І. Безгінова.- К.: ЦУЛ, 2007. – 269 с.
3. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Херсон: Олді – плюс,
2011. – 477с.
4. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.
А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2009. – 552 с.
5. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник. - Херсон:
Олді -плюс, 2011. - 477c.
6. Онисько С.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст]
підручник .-Вид.2-ге,випр.і доп. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 264c.
Модуль 3. Страхові послуги
3.1 Страхові послуги та особливості їх реалізації
Економічна необхідність страхових послуг, що надаються фізичним і
юридичним особам та розширення їх асортименту. Державне регулювання
страхової діяльності в Україні. Укладення договору страхування. Обов'язкове і
добровільне страхування. Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування.
Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.
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3.2 Види страхування
Стан і pозвиток системи стpахування від нещасних випадків. Фоpми і
види стpахування від нещасних випадків. Умови стpахування.
Економічна необхідність і значення транспортного страхування.
Визначення розміру страхових платежів і порядок їх сплати. Догорів
страхування вантажів. Визначення збитку. Обчислення та виплата страхового
відшкодування.
Умови окремих видів страхування громадської відповідальності.
Контингент страховиків і страхувальників. Об'єкти страхування. Франшиза.
Типи та види договорів. Порядок здійснення страхового відшкодування.
Значення стpахування життя і пенсій, його pоль в забезпеченні соціального
захисту гpомадян.
Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування.
Обов'язкове медичне страхування. Добровільне медичне страхування. Договір
страхування. Строк страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова
сума. Порядок виплати страхового забезпечення. Відмова у виплаті.
Рекомендована література
1. Страхові послуги: Навчальний посібник//Навчальний посібник.-Вид.2ге, перер. та доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 343c.
2. Лебединська Л.Д. та ін. Методичні вказівки для проведення
практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з
дисципліни "Страхування" для студентів всіх спеціальностей і форм навчання /
Л.Д.Лебединська, О.В. Товстиженко, О.О.Зеленська
3. Страхування: практикум [Текст]: навчальний посібник / за ред.
В.Д.Базилевича. - Вид.2-ге, переробл. і доп. - К. Знання, 2011. - 607c.
4. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент [Текст]: навчальний
посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 300c.
5. Юрій С.І. та ін. Соціальне страхування: підручник / С.І.Юрій,
М.П.Шаварина, Н.В.Шаманська. - К.: Кондор, 2009. - 462c.
6. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навчальний посібник. Сумы: ВТД "Університетська книга", 2008. - 224c.
7. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: навчальний
посібник. - К.: Кондор, 2009. - 348c
Модуль 4. Фінансовий ринок
4.1 Основи функціонування фінансового ринку
Структура фінансового ринку, його товари. Склад суб'єктів фінансового
ринку, їх класифікація.
Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних вкладень.
Фактори формування заощаджень. Види регулювання фінансового ринку.
Державне регулювання, саморегулювання.
Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Міжнародне
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співробітництво по регулюванню фінансових ринків. Правове регулювання
фінансового ринку в Україні. Інститути інфраструктури ринку цінних паперів.
Фінансові інструменти, як активи фінансових угод на ринку.Основні
ознаки цінних паперів, їх властивості, групи цінних паперів ринку України.
Особливості розрахунку ринкової вартості пайових та боргових цінних
паперів.Поняття ризику, його зміст. Рівень ризику в залежності від виду цінних
паперів.
Вимірювач недиверсифікованого ризику. Ринкова доходність та
необхідна доходність цінних паперів. Лінія надійності фінансового ринку.
Розрахунок доходності цінних паперів.
4.2 Фінінсові операції у секторах фінансового ринку
Сутність фондової біржі, її призначення. Організація біржової торгівлі
цінними паперами. Встановлення ринкової біржової ціни.
Види біржових угод. Касові операції. Операції на строк. Угоди з премією
та опціоном. Індекси та інші показники, що відображають рух цін на
організаційно-оформлених ринках.
Види похідних фінансових інструментів. Ф'ючерсні контракти, їх
класифікація. Форвардні контракти та їх особливості. Опціони та їх
особливості. Операції своп. Депозитарні розписки на фондових ринках світу.
Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові частини
фінансового ринку. Суб'єкти грошового ринку та ринку банківських позик.
Рекомендована література
1. Васильєва В.В., Васильченко О. Фінансовий ринок: Навчальний
посібник. - К.: ЦУЛ, 2008. - 367c.
2. Еш С.М. Фінансовий ринок: навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2009. 528c.
3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг:
Термінологічний словник: Підручник. - Львів: Бескид Біт, 2008. - 542c.
4. Унинець-Ходаківська В.П. та ін Ринок фінансових послуг: теорія та
практика: підручник / В.П.Унинець - Ходаківська, О.І. Вихор, О.А.Лятамбор. К.: Кондор, 2009. - 480c.
5. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. Львів: Магнолія 2006, 2008. - 492c.
6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.- К.: Знання, 2006.- 535c.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Формою проведення вступного іспиту на ОКР «магістр» зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» є письмовий екзамен.
Екзаменаційний білет включає 15 тестів, 3 теоретичних питання та 2 задачі
Кількість балів за виконання завдань:
10 тестів – по 3 бали;
5 тестів – по 4 бали;
3 теоретичні питання – по 10 балів;
2 задачі – по 10 балів.
Всього 100 балів за повну відповідь.
Відповідь на теоретичне питання, яка оцінюється в 10 балів має
відповідати таким вимогам:
− повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання
або проблеми;
− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних
категорій та законів;
− виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й
використанні навчально-програмного матеріалу;
− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій,
концепцій, підходів та і самостійно робити логічні висновки й узагальнення;
− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних
явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат
та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
− знання необхідних законів і нормативних матеріалів України,
міжнародних та міждержавних угод з обов'язковим на них посиланням під час
розкриття питань, які того потребують;
− засвоєння питань програми курсу відповідно до основної та
додаткової літератури.
Відповідь, яка оцінюється в 5 балів має відповідати таким вимогам:
− згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б
одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);
або:
− у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст
відповіді, але допущені значні помилки під час:
 використання цифрового матеріалу;
 посилання на конкретні історичні періоди та дати;
 формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та
завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо
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учасником яких є Україна) – у переліку країн учасниць;
 визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених
теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на
конкретне питання.
Відповідь, яка оцінюється в 3 бали має відповідати таким вимогам:
− згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три
вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
− одночасно допущені дві значні помилки, які визначені у критерії
оцінки питання в 5 балів;
− зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних
аргументів на їх користь;
Відповідь оцінюється в 0 балів за таких обставин:
− згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи
більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
− одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у
критерії оцінки питання в 3 бали;
− зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних
аргументів на їх користь;
− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає
іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і
тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті
відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.
Виконання абітурієнтами екзаменаційного завдання повинно носити
виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел
(шпаргалок, засобів зв'язку та ін.) чи підказок абітурієнт знімається з іспиту та
одержує 0 балів.
Загальна підсумкова оцінка за екзамен дорівнює сумі балів, отриманих за
відповіді по чотирьом питанням.
Оцінювання знань абітурієнтів, що складають іспит, здійснюється за 100
бальною шкалою. Бали переводяться в 4-х бальну (національну) шкалу у
такому порядку:
Оцінка за 100- бальною шкалою
81-100
60-80
24-59
0-23

Оцінка за національною шкалою
5 / відмінно
4 / добре
3 / задовільно
2 / незадовільно

Результати екзамену фіксуються в екзаменаційній відомості.

