
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ
для навчання за освітнім ступенем магістр 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

•ва приймальної комісії ХКТЕІ

0 3 ____  2019 р.
. М. Коваль

Затверджено на засіданні 
кафедри фінансів, обліку та аудиту 
Протокол № 8 від 11.03.2019 року 
За афедри

Нікольчук Ю. М. 
(прізвище та ініціали)

Хмельницький -  2019



Програма додаткового вступного випробування для зарахування 
бакалаврів на навчання за освітнім ступенем магістр 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / 
Хмельницький, ХКТЕІ. -  2019. - 1 1 с .

Укладачі: Н.Т.ПарилйкТкІ іариддімд-к. е. н., доц.
І.П. АндруіііИІвЛіифуїііків, к. е. н.
Ю. М. ОсаК^уМ.»і1«к®вн,чук, к. е. н.

2

ЗМІСТ

1. Загальні положення............................................................................ 4

2. Перелік питань з дисципліни, винесених на додаткове фахове
вступне випробування........................................................................... 5

2.1. Фінанси підприємств...................................................................... 5

2.2. Список рекомендованої літератури.......................................... Ю

З



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю у ХКТЕІ в попередні роки або в іншому закладі вищої 
освіти, для перехресного вступу беруть участь у конкурсі за 
результатами вступних випробувань.

Для проведення конкурсних додаткових фахових вступних 
випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітніх ступенів 
наказом ректора ХКТЕІ створюються фахові атестаційні комісії, 
діяльність яких регламентується Положенням про приймальну 
комісію ХКТЕІ.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими 
головою приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться на комп’ютерах у формі 
тестового контролю знань в підготовленій для проведення іспиту 
аудиторії. Під час комп’ютерного тестування вступник самостійно 
вводить відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час початку
тестування, час завершення тестування, набрано балів. Під час 
комп'ютерного тестування завдання для кожного вступника 
вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих 
тестових завдань з фахових дисциплін відповідних спеціальностей. 
Результат вступних випробувань, проведених з використанням 
комп’ютерної техніки, разом з кількістю набраних балів 
роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань 
для зарахування молодших спеціалістів на навчання за освітнім 
ступенем магістр спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування здійснюють науково-педагогічні працівники 
кафедри фінансів, обліку та аудиту.

На додаткове вступне випробування виносяться 
програмні завдання з наступної дисципліни:

1. Фінанси підприємств
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок 

для подальшого навчання за освітнім ступенем магістр.
Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 

застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисциплін відповідної спеціальності.
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2.1. Фінанси підприємств
Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у 
фінансовій системі. Функції фінансів підприємств, їх внутрішня 
властивість і форма прояву їх сутності. Поняття грошових 
фондів і фінансових ресурсів підприємств. Економічні методи і 
способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування 
ресурсів. Основні принципи організації фінансів підприємств в 
умовах ринку. Поняття фінансової діяльності підприємств і її 
організація. Зміст і завдання фінансової роботи на 
підприємствах. Управління фінансами підприємств.

Тема 2. Організація грошових розрахунків 
підприємств

Суть і значення грошових розрахунків в організації 
виробничо-господарської діяльності підприємства. Способи і 
форми розрахунків.

Види рахунків, що відкриваються підприємствам в 
установах банку. Порядок відкриття в банку поточних рахунків 
у національній, іноземній валюті та інших рахунків. Напрями 
використання коштів з поточних рахунків.

Організація безготівкових розрахунків, вимоги до їх 
проведення, сфера використання. Розрахунки платіжними 
дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 
Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма 
розрахунків. Клірингові розрахунки. Особливості розрахунків 
при наданні факторингових послуг підприємствам. Готівково- 
грошові розрахунки на підприємстві і сфери їх застосування.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для 
забезпечення нормальної господарської діяльності. Порядок 
пред'явлення претензій за розрахунками. Санкції в системі 
грошових розрахунків і платежів.

Тема 3. Грошові надходження підприємств
Економічна характеристика, склад і класифікація 

грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації
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продукції, робіт, послуг -  основний вид грошових надходжень 
підприємств. Грошові потоки підприємств. Внутрішні та 
зовнішні грошові потоки.

Фактори, що впливають на величину виручки від 
реалізації продукції. Особливості формування доходу від 
реалізації на підприємствах окремих галузей економіки. Методи 
прогнозування та планування виручки від реалізації. Виручка від 
реалізації товарної (основної) продукції. Виручка від іншої 
реалізації. Виручка від позареалізаційних операцій. Розподіл 
грошових надходжень. Валовий дохід. Валові витрати. Чистий 
дохід.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат 

фінансово-господарської діяльності підприємства.
Валовий прибуток. Фактори, що впливають на 

формування валового прибутку. Формування собівартості 
реалізованої продукції та її вплив на прибуток. Встановлення цін 
на продукцію і формування прибутку. Визначення прибутку від 
операційної та звичайної діяльності підприємства до 
оподаткування і після нього.

Методи розрахунку прибутку. Прогнозування і 
планування прибутку підприємства.

Чистий прибуток підприємства, його розподіл і 
використання, фонди грошових коштів підприємства, що 
формуються за рахунок чистого прибутку.

Рентабельність продукції як відносний показник 
ефективності роботи підприємства. Порядок визначення 
прибутковості підприємства.

Тема 5. Оподаткування підприємств
Система оподаткування підприємств. Види податків.
Податок на додану вартість, його економічна сутність. 

Платники податку. Об'єкти оподаткування. Ставки податку. 
Пільги щодо ПДВ. Порядок заліку і проведення сум податку на 
додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні 
ресурси (роботи, послуги), основні засоби.
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Акцизний податок та його економічна сутність. Об'єкти 
оподаткування. Ставки акцизного податку, порядок його 
обчислення.

Податок на прибуток підприємств, його економічна 
сутність. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив 
оподаткування прибутку на фінансово-господарську й 
інвестиційну діяльність підприємств.

Плата за землю. Рентні платежі. Податок на майно.
Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Місцеві податки і збори, які 
сплачують підприємства.

Тема 6, Обігові кошти
Суть оборотних коштів, основи їх організації. Склад і 

структура оборотних коштів підприємства, їх значення в 
забезпеченні кругообігу капіталу підприємства. Класифікація і 
принципи організації оборотних коштів.

Методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод 
прямого обчислення потреби в оборотних коштах і сфери його 
застосування.

Поняття норм і нормативів оборотних коштів. 
Економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах. 
Нормування оборотних коштів за виробничими запасами і 
МШП. Нормування оборотних коштів за незавершеним 
виробництвом і витратами майбутніх періодів. Порядок 
нормування оборотних коштів за готовими виробами на складі.

Структура джерел формування оборотних коштів 
підприємства: власні, позичені та залучені джерела.

Показники ефективності використання оборотних коштів, 
їх стану. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий 
стан підприємства.

Тема 7. Кредитування підприємств
Особливості кругообігу коштів підприємств як 

передумова кредитних відносин. Форми і види кредитів, які 
використовуються в господарській діяльності підприємств.
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Банківський кредит - основна форма залучення 
підприємствами позичкових коштів. Класифікація кредитів 
залежно від термінів, об'єктів кредитування. Принципи 
кредитування.

Визначення потреб у кредитах. Кредитоспроможність 
підприємства та її показники. Банківський контроль в процесі 
кредитування. Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту. 
Кредитна заявка. Зміст і порядок укладення кредитного 
договору. Методи перевірки забезпечення кредиту.

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його 
диференціації і джерела сплати. Залучення банками тимчасово 
вільних коштів підприємств.

Товарний кредит, умови його отримання та погашення.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних
засобів

Склад і структура основних фондів підприємства. 
Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Розрахунок показників забезпеченості, стану та 
ефективності використання основних засобів.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і 

значення.
Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, 

його складу, розміщення і структури.
Оцінка ліквідності оборотних активів підприємства.
Суть платоспроможності та її оцінка за даними балансу. 

Показники платоспроможності підприємства.
Суть фінансової стійкості підприємства. Система 

показників фінансової стійкості підприємства та її значення.
Оцінка рентабельності роботи підприємства.
Оцінка фінансового результату від діяльності 

підприємства. Оцінка факторів, що впливають на прибуток.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

8

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах
Фінансова стратегія підприємства.
Зміст, мета і завдання фінансового планування. Зміст 

фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення 
оперативного плану.

Бізнес-план, його структура і призначення.

Тема 11. Фінансова санація підприємств
Фінансова криза на підприємстві, причини її виникнення. 

Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок 
проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. 
Банкрутство підприємства: причини і наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової
стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. 
Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація з реорганізацією (реструктуризацією). 
Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання. 
Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий 
етап санаційного процесу.

9



2.2. Список рекомендованої літератури

1. Бюджетний кодекс України / Кодекс від 08.07.2010 р. 
№ 2456-УІ. -  Ш Ь : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
(дата звернення: 23.02.2019 р.).

2. Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІУ.
иКГ: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/436-15 (дата

звернення: 23.02.2019 р.).
3. Податковий кодекс України / Кодекс від 

02.12.2010 № 2755-УІ. — ІЯТЬ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
зік^/2755-17 (дата звернення: 23.02.2019 р.).

4. Бердар М. М. Фінанси підприємств. Навч. посіб. / 
М. М. Бердар -  К.: Центр учбової літератури, 2015. -  352 с.

5. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник / 
О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук — К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. -  504 с.

6 . Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. -  К.: 
УБС НБУ: Знання, 2016. -  550 с.

7. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. 
Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. -  2-ге вид., 
переробл. і допов. -  К.: Либідь, 2013. -  384 с.

8 . Фінанси підприємств: Навч. посіб.: Курс лекцій /  За 
ред. Г.Г. Кірейцева. -  К.: ЦУЛ, 2015. -  310 с.

9. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / Л. Д. Буряк, Є. В. Вакуленко, А. П. Куліш та ін. -  
К.: КНЕУ, 2 0 1 3 .-  165 с.

10. Ш моргунН. П. Фінансовий аналіз, навч. посіб. / 
Н. П. Шморгун, І. В. Головко -  К.: ЦНЛ, 2016. -  528 с.

10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою.
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15 00 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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