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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за відповідною 
спеціальністю в ХКТЕІ у попередні роки або в іншому закладі вищої 
освіти, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахових 
вступних випробувань.

Для проведення конкурсних 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 бакалаврів на навчання за освітнім ступенем магістр за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку 
та аудиту.

II» вступні випробування виносяться програмні завдання з
наступних дисциплін:

1. Нанкінська система
2. Подіті кони система
Мені: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для

подальшого навчання зо освітнім ступенем магістр.
Зваді.......  вияви 11.............  мини рівень павичок та уміння

засіосонуваїи пінзряльні іиаііин програмного матеріалу дисциплін 
ВІДПОВІДНОЇ СПСЦІВЛМІОСІ і
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2.1. Банківська система

Тема 1. Історія виникнення, сучасний стан та 
розвиток банківської системи

Походження та розвиток комерційних банків. Поняття і 
призначення комерційних банків. Класифікація комерційних 
банків. Сучасні банківські системи та їх характеристики. 
Банківська система України та її характеристика. Роль та 
значення комерційних банків у сучасній економічній системі.

Тема 2. Банки як суб’єкти господарювання
Характеристика банку як специфічної комерційної 

установи. Сутність банківської діяльності. Банк як важливий 
елемент банківської системи, організація банківських систем. 
Класифікація банківських інститутів. Принципи організації 
роботи банку. Реалізація функцій банку. Порядок заснування 
банківської установи. Документальне оформлення реєстрації. 
Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. 
Перелік ліцензованих операцій. Типова організаційна структура 
комерційного банку. Структура апарату управління, структура, 
задачі основних функціональних підрозділів банку. Визначення 
філії, представництва, територіальне відокремленого 
безбалансового відділення, принципи їх функціонування.

Тема 3. Національний банк України: завдання, 
функції, мережа та структура

Особливості створення і становлення Національного 
банку України як центрального банку. Правове забезпечення 
становлення і розвитку НБУ, статус, принципи організації та 
функціонування НБУ. Органи управління та структура НБУ. 
Організаційна та функціональна структура НБУ. Основні 
завдання та права територіальних управлінь НБУ.

Економічні засади діяльності та фінанси НБУ. Майно 
НБУ. Статутний капітал, фонди та резерви НБУ на покриття 
фінансових ризиків, пов’язаних із виконанням його функцій. 
Кошторис доходів та витрат. Податковий режим НБУ. Аудит 
НБУ. Організація внутрішнього аудиту НБУ. Здійснення
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комплексних перевірок фінансово-господарської діяльності 
структурних підрозділів НБУ. Фінансова перевірка НБУ 
Розрахунковою палатою.

Тема 4. Банківські ресурси як основа функціонування
банку

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. Власний 
капітал: функції та структура. Регулятивний капітал. Структура 
основного і додаткового капіталу. Порядок формування 
статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди банку. 
Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні 
особливості. Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика 
банку та способи нарахування процентів. Фактори процентної 
ставки. Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж 
облігацій. Міжбанківські кредити: терміни та порядок
використання. Кредити Національного банку України, види, 
вимоги, порядок здійснення.

Тема 5. Регулювання діяльності банків
Основні завдання банківського нагляду. Основні форми 

банківського нагляду. Кредитно-розрахункове обслуговування 
уряду. Внутрішній і зовнішній борг. Грошово-кредитна 
політика. Обов'язкове резервування. Процентна політика 
Операції на відкритому ринку. Вимоги щодо мінімального 
розміру капіталу, нормативи капіталу, ризику, інвестування, 
розпорядження валютною позицією, нормативи обов'язкового 
резервування коштів банківською системою.

Тема 6. Класифікація банківських операцій і послуг
Банківські операції. Зміст і класифікація пасивних 

операцій. Сутність активних операцій. Операції банків із 
запозичення коштів. Операції банків із залучення коштів. 
Операції банків з обслуговування платіжного обороту. Операції 
банків з готівкою. Зміст касових операцій, механізм 
регулювання. Кредитні операції банків. Операції банків з 
цінними паперами. Операції банків з векселями
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Тема 7. Організація грошового обігу в банках
Загальні основи організації безготівкових розрахунків і 

структура безготівкового грошового обігу. Ведення рахунків 
клієнтів. Безготівкові міжгосподарські розрахунки та основні 
інструменти, що їх забезпечують. Функціональні схеми 
здійснення окремих видів платежів. Кореспондентські 
відносини та міжбанківські розрахунки. Структурна побудова та 
принципи функціонування системи електронних платежів 
(СЕП). Схема документообороту в СЕП. Класифікація 
електронних розрахунково-платіжних документів, що 
використовуються в СЕП. Розрахунки з використанням 
банківських платіжних карток. Характеристика касових 
операцій банків та забезпечення їх касової діяльності.

Тема 8. Банківське кредитування як основа діяльності
банку

Кредитна політика комерційного банку як складова його 
бізнес-плану. Організаційна структура кредитної функції банку. 
Класифікація банківських позичок та сучасні види кредитів 
Аналіз структури кредитних вкладень. Комплексний аналіз 
ціноутворення за кредитними операціями.

Аналіз кредитоспроможності позичальника та способи її 
оцінки банком. Оцінювання якості кредитного портфеля та 
порядок формування резервів на відшкодування втрат за 
кредитними операціями. Процес банківського кредитування. 
Види позичкових рахунків та режим їх дії. Форми забезпечення 
повернення банківських позичок. Кредитний ризи банку та 
способи його мінімізації. Методи управління проблемними 
кредитами та кредитним ризиком в цілому. Банківський 
контроль і кредитні санкції.

Тема 9. Інвестиційна діяльність банків
Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. 

Фактори обсягу інвестицій, класифікація. Форми регулювання 
інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, принципи і 
методи їх фінансування. Фінансування будівництва. 
Довгострокове кредитування капітальних вкладень малого
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підприємництва і об'єктів виробничого призначення.
Моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту. 

Інвестиційні ризики. Диверсифікація, її роль в управлінні 
інвестиційною діяльністю банку.

Тема 10. Банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності

Суть, значення та загальна характеристика валютних 
операцій комерційного банку. Характеристика основних форм 
міжнародних розрахунків. Інкасо як форма безготівкових 
розрахунків за міжнародним товарообігом. Акредитив як форма 
безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом та його 
види. Банківський переказ як форма безготівкових розрахунків 
за міжнародним товарообігом. Валютна позиція банку, її види та 
методика розрахунку.

Тема 11. Економічний аналіз діяльності банку
Інформаційне забезпечення фінансово-економічного 

аналізу комерційного банку. Аналіз пасивів комерційного банку. 
Аналіз активів комерційного банку. Основні показники 
ефективності діяльності банку та їх економічний зміст. Рейтинг і 
його різновиди. Основні компоненти рейтингової системи 
CAMELS.

Тема 12. Оцінка фінансового стану банку
Характеристика основних показників фінансової стійкості 

банків. Обов’язкові економічні нормативи діяльності банків, їх 
дотримання. Фінансові звіти банків та їх аналіз. Оцінка 
фінансового стану банків. Прибутковість банків: поняття,
показники, оцінка, шляхи підвищення. Показники ефективності 
діяльності банків і їх оцінка.

Тема 13. Банківський маркетинг
Предмет маркетингу у комерційних банках. Роль 

маркетингу в функціонуванні банків. Процес розробки стратегії 
банківського маркетингу. Інструменти банківського маркетингу.
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Маркетингова позиція банку. Механізм реалізації 
ратегп банківського маркетингу. Конкуренти банку серед 

небанківських установ та їх особливості.

Тема 14. Банківський менеджмент
Основи менеджменту в банку. Функції фінансового 

менеджменту в банку. Елементи фінансового м!недж^еНТу 
банку. Методи управління активами та пасивами банку 
Банківські ризики: суть та методи визначення. Управління 
банківськими ризиками.
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2.3. Податкова система

Тема 1. Сутність і види податків
Економічна сутність податків, їх роль у забезпеченні 

держави фінансовими ресурсами.
Функції податків: фіскальна та регулююча. Податки як 

основа фінансової бази держави.
Елементи податку, суб'єкт, об'єкт і база оподаткування; 

джерело сплати, податкова ставка. Види податкових ставок: 
тверді та процентні.

Класифікація податків, її ознаки. Прямі та непрямі 
податки; податки на доходи, капітал і споживання. Види прямих 
податків. Переваги та недоліки прямих податків, проблеми їх 
справляння. Види непрямих податків. Переваги та недоліки 
непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Податковий кодекс України. Податки в системі 
державних доходів. Методи формування державних доходів. 
Податки та формування бюджету.

Тема 2. Організація податкової системи України та 
податкова політика

Податкова система: її суть, склад і структура. Принципи 
побудови податкової системи України. Законодавчі акти, що 
регулюють податкову систему.

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови 
податкової системи.

Податкова політика: поняття та її напрями. Фактори, які 
визначають напрями і характер податкової політики. Основні 
принципи податкової політики: фіскальна достатність,
економічна ефективність, соціальна справедливість, 
стабільність, гнучкість.

Податкова політика України в сучасних умовах.
Особливості податкових систем різних країн.
Основні напрями податкового регулювання економіки та 

соціальної сфери.
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Тема 3. Державна фіскальна служба України
Фіскальна служба України, її склад. Організаційна 

структура та функції Державної фіскальної служби України.
Права і обов'язки посадових осіб державних фіскальних 

служб. Відповідальність посадових осіб податкових органів. 
Посадові особи органів Державної фіскальної служби України та 
їх правовий і соціальний захист.

Відповідальність посадових осіб податкових органів.

Тема 4 . Облік платників і надходжень податків до 
бюджету

Основи та організація податкової роботи. Контроль за 
своєчасним надходженням податків. Види перевірок. Правове 
регулювання встановлення податків.

Облік платників податків. Державна реєстрація фізичних 
та юридичних осіб - платників податків. Особливості обліку 
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних 
осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності й 
отримують доходи не за місцем основної роботи.

Відповідальність платників за своєчасність та 
правильність розрахунків із бюджетом і за подання податкової 
звітності.

Облік податків і неподаткових платежів. Особові 
рахунки, порядок їх відкриття і ведення. Комп'ютеризація обліку 
та контролю.

Тема 5. Податок на додану вартість
Сутність, платники та ставки ПДВ. Об'єкт оподаткування 

та податкова база для операцій різних видів. Пільги щодо ПДВ. 
Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 
чи відшкодуванню з бюджету. Поняття «податкове 
зобов'язання» й «податковий кредит», порядок їх визначення.

Електронне адміністрування ПДВ. Податкова накладна.
Декларації з податку на додану вартість, їх зміст, порядок 

складання і подання до податкової інспекції. Строки подання 
декларацій та сплати податку на додану вартість.

Контроль податкових органів і відповідальність
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платників податку на додану вартість.

Тема 6. Акцизний податок і мито
Податковий кодекс України. Митний кодекс України. 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники 
акцизного податку. Об'єкт оподаткування, ставки акцизного 
податку. Порядок визначення сум акцизного податку для 
вітчизняних та імпортованих товарів.

Акцизні марки: порядок їх отримання і використання 
вітчизняними виробниками та імпортерами.

Строки сплати акцизного податку та подання декларації 
до податкової інспекції.

Мито. Економічна суть і призначення мита, митна 
політика. Платники, об'єкт оподаткування та ставки мита. 
Порядок визначення суми мита. Пільги для фізичних та 
юридичних осіб. Порядок перерахування мита до бюджету.

Термінологія митної справи: «митна територія», «митний 
контроль», «види переміщення через митний кордон», «митна 
декларація» та «декларанти».

Тема 7. Податок на прибуток підприємств
Платники, об'єкт оподаткування та ставки податку на 

прибуток підприємств. Порядок визначення прибутку як об'єкта 
оподаткування. Податкові різниці.

Визначення амортизації. Визначення основних засобів та 
їх груп. Методи нарахування амортизації.

Пільги щодо податку на прибуток. Порядок обчислення 
та строки сплати податку на прибуток. Відповідальність 
платників податку за порушення чинного податкового 
законодавства України.

Тема 8, Податок на доходи фізичних осіб
Платники податку, об'єкт оподаткування, ставки податку. 

Загальний оподатковуваний дохід. Порядок нарахування і 
строки сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкові 
соціальні пільги.

Оподаткування інших видів доходів фізичних осіб:
ІЗ-



доходу від надання нерухомості в оренду; виграшів і призів; 
інвестиційного прибутку; благодійної допомоги; іноземних 
доходів; доходів із продажу рухомого та нерухомого майна; 
спадщини і дарування.

Закон України «Про держаний бюджет України на 
поточний рік», Податковий кодекс України.

Податкова знижка із податку на доходи фізичних осіб. 
Обов'язки та відповідальність громадян щодо сплати податку на 
доходи фізичних осіб.

Тема 9. Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування. Платники єдиного 

податку. Доходи платників єдиного податку І-ІІІ груп, їх склад 
та порядок визначення. Об’єкт та база оподаткування для 
платників IV групи.

Єдиний податок: ставки, порядок нарахування та строки 
сплати.

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування. 
Реєстрація платників єдиного податку. Відповідальність 
платника єдиного податку.

Тема 10. Плата за землю
Плата за землю як інструмент раціонального 

використання земельних угідь.
Грошова оцінка землі.
Платники, об'єкт оподаткування та ставки плати за 

землю. Обчислення й строки сплати земельного податку. Пільги 
щодо плати за землю. Орендна плата. Відповідальність 
платників за порушення чинного податкового законодавства 
України.

Тема 11. Рентна плата
Основи та мета встановлення рентної плати. Державна 

власність на ресурси як основа отримання державою доходів за 
їх використання. Рентна плата як інструмент впливу на еко
номічне та раціональне використання ресурсів. Склад рентної 
плати.
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Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів: платники, об'єкт оподаткування, ставки плати й ознаки 
їх диференціації. Порядок обчислення та строки сплати.

Рентна плата за спеціальне використання води: платники, 
об'єкт оподаткування, ставки, пільги, строки сплати та 
відповідальність.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 
України. Платники, об'єкт оподаткування і ставки. Порядок 
обчислення і сплати.

Рентна плата за користування надрами. Рентна плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку 
територією України.

Тема 12. Єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування

Закони України:
«Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття»;
«Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування»;
«Про державний бюджет України на поточний рік»;
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування».
Платники, база нарахування та ставки єдиного внеску. 

Порядок обчислення та сплати єдиного внеску.
Повноваження органів доходів і зборів та Пенсійного 

фонду щодо збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за 
порушення чинного законодавства про збір та ведення обліку 
єдиного внеску.

Тема 13. Інші податки і збори
Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито». Державне мито, його сутність і види. Перелік операцій і 
послуг, з яких стягується державне мито, його ставки. Порядок 
сплати державного мита до бюджету. Відповідальність
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платників за порушення чинного податкового законодавства 
України.

Екологічний податок. Платники, база та ставки податку. 
Порядок обчислення та сплати податку.

Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки: платники, база оподаткування, 
ставки, порядок обчислення і сплати.

Транспортний податок: платники, об’єкт, база
оподаткування, порядок обчислення та строки сплати.

Збір за місця для паркування транспортних засобів. 
Туристичний збір.

Тема 14. Відповідальність платників за порушення 
податкового законодавства

Податковий кодекс України. Процедура перекладання 
податків. Основні види порушень податкового законодавства. 
Відповідальність платників за своєчасність та правильність 
розрахунків із бюджетом і за подання податкової звітності.
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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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