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Фінанси і банківська справа 

Міжнародні фінанси 
 

Мета фахових вступних випробувань полягає у визначенні рівня підготовленості 
вступників, які бажають навчатись у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», освітніми програмами «Фінанси і банківська справа» та «Міжнародні 
фінанси». 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти 
повинні мати здібності до володіння знаннями, уміннями і навичками щодо циклів 
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. 

Програма фахових вступних випробувань спирається на освітньо-кваліфікаційну 
програму підготовки бакалаврів та одночасно відображає вимоги до майбутніх студентів, 
визначених у стандартах вищої освіти магістерського рівня. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 
повинен: 

знати: основи теорії фінансів, фінансів підприємств, банківської системи, 
фінансового ринку; 

вміти: приймати оптимальні обґрунтовані рішення щодо використання фінансів у 
реалізації економічної політики різноманітних суб’єктів господарювання (у т.ч. 
банківських установ) як в межах національної економіки так і на міжнародному рівні та 
ін. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Положенням про 
приймальну комісію НТУ «ХПІ» та Положенням про предметні екзаменаційні та фахові 
атестаційні комісії з проведення вступних випробувань. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Фінанси 
 

Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна категорія. 
Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах 
товарного господарства. Функції фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти і 
суб’єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Фінансова інфор-
мація та її роль у реалізації контрольної функції.  Сфери фінансів: фінанси державні, 
міжнародні, фінанси підприємств та організацій. Поняття фінансової системи. Фінансова 
система України. 

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення 
відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: державне фінансування, 
кредитування, самофінансування. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів 
організації фінансових відносин. 

Складові елементи фінансового механізму. Фінансове планування: сутність, методи, 
завдання. Зведений фінансовий баланс держави.  Фінансовий контроль. Сутність 
фінансового контролю, його значення. Види, форми і методи фінансового контролю. 
Сутність і функції податків. Класифікація податків, їх ознаки. Види податків. Прямі 
податки. Непрямі податки. 
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Податкова система України. Податок на додану вартість. Акцизний збір.  Мито як 
джерело доходів бюджету. Бюджет як економічна та юридична категорія. Місце й значення 
бюджету в загальній системі фінансових відносин. Сутність дефіциту бюджету та причини 
його виникнення. Основні концепції збалансованості бюджету. Методи фінансування 
бюджетного дефіциту. Державний борг. Поточний та капітальний борг. Управління 
внутрішнім та зовнішнім боргом.  

Сутність та склад фінансів домогосподарств. Класифікація доходів та видатків 
домогосподарств.  Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. 
Первинний і вторинний фінансові ринки. Економічні передумови функціонування 
фінансового ринку в Україні. Види цінних паперів, які можуть випускатися та обертатися 
в Україні. Основні характеристики цінних паперів. 

Суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Валютний курс, 
конвертованість валюти. Основні аспекти фінансової системи закордонних країн (на 
вибір: Сполучених Штатів Америки, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, 
Скандинавських країн). Структура бюджету та принципи організації оподаткування в 
державах Європейського Союзу.  

 
2. Фінанси підприємств 

 
Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації Грошові 

надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика і класифікація.  Власні та 
залучені кошти підприємств. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, її розподіл. 
Валовий дохід.  Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток. Економічний зміст 
прибутку. Розподіл прибутку. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку. 
Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності й 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.  

Формування фінансового капіталу підприємства за рахунок різних джерел. 
Економічний зміст внутрішніх джерел фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності 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. 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. 

 
3. Банківська система 

 
  Сутність банківської системи та об'єктивні економічні умови її формування. Роль 

та місце банківської системи в економіці держави. Принципи побудови банківської 



4 
 
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 грошово-кредитної політики, валютного регулювання і 
контролю. Центральний банк як інформаційно-статистичний та аналітичний центр 
банківської системи. Операції центральних банків та їх загальна характеристика. 

  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. 

  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. Комісійно-посередницькі 
операції та послуги комерційних банків. 

 
 

4. Фінансовий ринок 
 
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 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. 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. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Фінанси 

1. Функції фінансів.  
2. Сфери фінансів: фінанси державні, міжнародні, фінанси підприємств та 

організацій.  
3. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.  
4. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.  
5. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 

відносин.  
6. Фінансове планування: сутність, методи, завдання.  
7. Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення.  
8. Сутність і функції податків.  
9. Класифікація податків, їх ознаки.  
10. Податкова система України. 
11. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.  
12. Характеристика фондів цільового призначення.  
13. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації.  
14. Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика і 

класифікація.  
15. Власні та залучені кошти підприємств. 
16. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт 

фінансових відносин.  
17. Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі 

фінансових ресурсів. 
18. Класифікація фінансових ринків.  
19. Види цінних паперів, які можуть випускатися та обертатися в Україні. 

Основні характеристики цінних паперів. 
20. Поняття міжнародних фінансів. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної 

діяльності.  
21. Валютний курс, конвертованість валюти. Валютні ринки: поняття і види.  
22. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою. 
23. Фінанси Європейського Союзу. 
 

2. Фінанси підприємств 
1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації. 
2. Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика і 

класифікація. 
3. Власні та залучені кошти підприємств. Валовий дохід. 
4.   Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток.  
5. Економічний зміст прибутку. Розподіл прибутку. 
6.  Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку. 
7. Поняття фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. 
8.  Капітал підприємства, його сутність і склад. 
9.  Форми фінансування підприємств, їх класифікація за джерелами 

походження капіталу та правовим статусом інвесторів. 
10.  Критерії прийняття рішень про правові форми організації бізнесу. 
11.  Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.  
12. Формування фінансового капіталу підприємства за рахунок різних джерел. 
13.  Економічний зміст внутрішніх джерел фінансування операційної та 

інвестиційної діяльності підприємств. 
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14.  Фінансовий результат від операційної діяльності. Операційний прибуток 
та методи його визначення. 

15.  Склад операційних витрат. Управління операційним прибутком. Валова 
маржа. 

16.  Поріг рентабельності, запас фінансової міцності, сила дії операційного 
важеля.  

17. Поняття власного капіталу та його складові частини. Функції власного 
капіталу. 

18.  Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. 
Додатковий капітал та джерела його формування. Резервний капітал підприємства, його 
необхідність, види джерел формування. 

19.  Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм 
організації бізнесу. 

20.  Позиковий капітал підприємства, його складові частини та порядок 
формування. 

21.  Визначення потреби в позикових коштах. Порівняльна характеристика 
фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу 

22. . Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій. 
23.  Лізинг, фінансова оренда. Методика визначення лізингових платежів. 
 

3. Банківська система 
 
1. Сутність банківської системи та об'єктивні економічні умови її 

формування.  
2. Принципи побудови банківської системи. Функції та механізм 

функціонування банківської системи.  
3. Сутність центрального банку та його роль в економіці. Основні напрями 

діяльності та функції центральних банків.  
4. Центральний банк як емісійний центр держави. Операції центральних 

банків та їх загальна характеристика. 
5. Комерційні банки як ключова складова банківської системи.  
6. Сутність та призначення комерційних банків у сучасному економічному 

просторі. 
7.  Основи організації та специфіка діяльності банківських установ. Принципи 

та цілі діяльності комерційних банків. 
8.  Функції комерційних банків в ринковій економіці. Ознаки класифікації 

комерційних банків. 
9.  Універсальні та спеціалізовані банківські установи. Основні напрями 

діяльності та види операцій комерційних банків. Загальна характеристика банківських 
операцій та послуг. 

10. Організаційна структура та характеристика дворівневої банківської 
системи України. 

11.  Принципи взаємодії складових елементів першого і другого рівнів 
банківської системи. 

12. Функції банківської системи України та правові основи її функціонування. 
13.  Статус НБУ та його роль в банківській системі України. Завдання та 

функції Національного банку України. 
14.  Основні напрями діяльності та операції НБУ. Емісія грошей та 

регулювання грошового обігу. Грошово-кредитна політика НБУ та інструменти її 
реалізації. 

15.  Валютна політика та валютне регулювання і контроль. 
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16.  Сутність комерційного банку та його роль в економіці України.  
17. Створення та організація діяльності комерційного банку.  
18. Сутність, принципи діяльності та функції комерційних банків.  
19. Види комерційних банків в Україні. Види та загальна характеристика 

операцій вітчизняних банків. 
20.  Пасивні операції комерційних банків. 
21.  Активні банківські операції. 
22.  Комісійно-посередницькі операції та послуги комерційних банків. 
 

4. Фінансовий ринок 

1. Склад суб'єктів фінансового ринку, їх класифікація. 
2.  Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних вкладень. 
3. Види регулювання фінансового ринку. Державне регулювання, 

саморегулювання. 
4.  Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. 
5.  Міжнародне співробітництво по регулюванню фінансових ринків. 
6. Інститути інфраструктури ринку цінних паперів. 
7.  Фінансові інструменти, як активи фінансових угод на ринку.  
8. Основні ознаки цінних паперів, їх властивості, групи цінних паперів ринку 

України. 
9.  Особливості розрахунку ринкової вартості пайових та боргових цінних 

паперів. 
10.  Поняття ризику, його зміст. Рівень ризику в залежності від виду цінних 

паперів. 
11. Ринкова доходність та необхідна доходність цінних паперів. 
12. Лінія надійності фінансового ринку. 
13.  Розрахунок доходності цінних паперів. 
14.  Фінінсові операції у секторах фінансового ринку. 
15.  Сутність фондової біржі, її призначення. 
16.  Організація біржової торгівлі цінними паперами. Встановлення ринкової 

біржової ціни. 
17.  Види біржових угод. Касові операції. 
18.  Операції на строк. Угоди з премією та опціоном. 
19.  Індекси та інші показники, що відображають рух цін на організаційно-

оформлених ринках. 
20.  Види похідних фінансових інструментів. 
21.  Ф'ючерсні контракти, їх класифікація. 
22.  Форвардні контракти та їх особливості. 
23.  Опціони та їх особливості. 
24. Депозитарні розписки на фондових ринках світу. 
25.  Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові частини 

фінансового ринку. 
26.  Суб'єкти грошового ринку та ринку банківських позик. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 
виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з 
оцінок відповідей на усі запитання. 

 
Рейти
нгова 
оцінка
, бали 

Оцінка 
ЕСТS 
та її 

визнач
ення 

Націо
нальн

а 
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–
100 А Відмі

нно 

– глибоке знання навчального матеріалу, що 
міститься в літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити теоретичні розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, лаконічні, 
логічно-послідовні; 
– вміння розв’язувати складні практичні 
задачі 

відповіді на запитання можуть містити 
незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового 
матеріалу; 
– вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати складні практичні задачі 

відповіді на запитання містять певні 
неточності 
 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що вивчається, та його 
практичного застосування; 
– вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати практичні задачі 

– невміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язування складних 
практичних задач 

64–74 D Задові
льно 

– знання основних фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх практичного 
застосування; 
– вміння розв’язувати прості практичні задачі 

– невміння давати аргументовані 
відповіді на запитання; 
– невміння аналізувати викладений 
матеріал і виконувати розрахунки; 
– невміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

60–63 Е Задові
льно 

– знання основних фундаментальних положень 
матеріалу, 
– вміння розв’язувати найпростіші практичні 
задачі 

– незнання окремих (непринципових) 
питань з матеріалу; 
– невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати думку; 
– невміння застосовувати теоретичні 
положення при розв’язанні 
практичних задач 

35–59 FХ 
 

Незад
овільн

о 

– – незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу; 
– істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
– невміння розв’язувати прості 
практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії
) 

F 
 

Незад
овільн

о 
– 

– повна відсутність знань значної 
частини навчального матеріалу; 
– істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
– незнання основних фундаментальних 
положень; 
– невміння орієнтуватися під час 
розв’язання  простих практичних 
задач 
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Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра в шкалу 100-200, згідно 
Додатку __  Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 20__  році. 
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