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ПРОГРАМА

вступних випробувань

для вступу на Нанчання за освiтньо-квалiфiкацiйнити рiвнем «бакалавр»

спецiальностi «Фiнанси, банкiвська справа та страхування»

на базi здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «молодший спсцiалiст»



Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за

освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «бакалавр» спецiальностi ~хФiнанси,

банкiвська справа та страхування» на базi здобутого освiтньо

квалiфiкацiйного рiвня с перевiрка, оцiнка теоретичноТ та практичноТ

пiдготовки квалiфiкованого робiтника, встановлення рiвня його знань з

основних фахових дисциплiн, Ух вiдповiдностi вимогам стандарту якостi

освiти, положенням про ступеневу освiту, навчальним планам i програмам

пiДготовки фахiвцiв.

Для забезпечення ефективнот реалiзацiУ пiдготовки фахiвцiв вiдповiдно

до освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня ~<бакалавр» висуваються вимоги до Ух

знань, умiнь i навичок, визначених програмою та пiдтверджених

результатами державноУ атестацiУ з використанням загальнодержавних

методiв комплексноУ дiагностики (випускнот роботи, комплексного

державного екзамену або Ух поеднання). Освiту продовжують студенти, якi

отримали квалiфiкацiю «молодшого спецiалiста» та успiшно склали фахове

вступне випробування згiдно за даною програмою.

Фаховi випробування с складовою цiлiсного навчально-виховного

процесу у вищiй школi i спрямованi на оцiнювання професiйних знань та

умiнь майбутнього молодшого спецiалiста.

Фаховi випробування проводяться для абiтурiснтiв, якi будуть

нанчатись на деннiй та заочнiй формi нанчання за ступеневим рiвнем

пiдготовки бкалаврiв (скорочений термiн нанчання). В Iвано-Франкiвському

коледжi Львiвського нацiонального аграрного унiверситету фаховi

випробування проводяться для абiтурiснтiв, якi вступають до коледжу на базi

здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста.

Фахове вступне випробування проводиться через виконання тестових

завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних дисциплiн:

1. «Фiнанси»

2. ‘хПодаткова система»

3. <Бухгалтерський облiк в комерцiйних банках».



4. «Бюджетна система»

5. «Башdвсыё операцiТ».

Тестовi завдання складаються на основi фахових дисциплiн

освiтньо-професiйнот програми пiдготовки молодшого спецiалiста.

Кiлькiсть Тестових завдань з вiдповiдноТ дисциплiни визначаеться в

залежностi вiд кiлькостi вiдведених годин на Ti винчення. Загальна кiлькiсть

тестових завдань складас 40.

~ЕРЕЛIК ТЕМ З дисциплiн, що ВиНОСЯТЬСЯ HA ВСТУпНБ

ВипРОБУВАнНЯ.

Фiнанеи

1. Суть фiнансiв, Tx функцiт та роль.
2. Фiнансова полiтика держави.
З. Фiнансова система Укратни.
4. Фiнанси суб’сктiв господарювання.
5. Податки.
6. Бюджет.
7. державний кредит та державний борг.
8. Мiсцевi фiнанси.
9. Спецiальнi цiльовi фонди.
10. Страховий ринок УкраУни.
11. Фiнансовий ринок.
12. Мiжнароднi фiнанси.

Податкова система
13. i.Засади срганiзацiТ податковот системи УкраТни

14. 2.Адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв

15.3 ,Податок на додану вартiсть

1 6.4.Акцизний податок

17.5.Мито

I 8.6.Податок на прибуток пiдпри€Мств

19. 7.Податок на доходи фiзичних осiб



20, 8.Сдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне

страхування

21.9.Рентна плата

22. 10.Спецiальтнi податковi режими

23.1 1.Податок на майно

24. 12.Iншi податки та эбори

Бухгалтерський облiк в комепцiйних банках

1. Система бухгалтерського облiку та звiтностi у банках.
2. Облiк власного капiталу.
3. Облiк касових операцiй.
4. Облiк розрахункових операцiй.
5. Облiк депозитних операцiй.
б. Облiк кредитних операцiй.
7. Облiк операцiй банку в iноземнiй валютi.
8. Облiк операдiй банку з цiнними паперами.
9. Облiк основних засобiв та нематерiальних актавiв.
1 0.Облiк внутрiшньобанкiвських операцiй.
11 .Облiк доходiв~ витрат i фiнансового результату дiяльностi банку.
1 2.Складання фiнансовот звiтностi.

Бюджетна система

1. Вступ. Сутнiсть бюджету. ФункцiУ бюджету
2 .Функцiонування бюджетноу система
3. Характеристика доходiв бюджету.
4. Видатки бюджету.
5. Бюджетне фiнансування.
б дефiцит та профiцит бюджету.
7. Мiсцевi бюджети.
8. Мiсцевi бюджети.
9. Мiжбюджетнi вiдносини.
10 .Основи органiзацiУ бюджетного процесу.

Банкiвськi операцiТ

1. Види банкiв та порядок Ух створення в УкраУнi.

2. Органiзацiя дiяльностi комерцiйного банку.

3. Формування ресурсiв комерцiйного банку.



4. Операцiт з обслуговування платiжного обороту.

5. Операцiт з готiвкою.

б. Операцiт з пластиковими картками.

7. Кредитнi операцiУ.

8. Операцiт з надання i погатпення кредитiв.

9. ОперацiТ з Векселями.

10. ОпсрацiТ з цiнними пайерами.

11. Iнвестицiйнi операцiТ.

12. Операцiт банкiв з iноземною валютою.

13. ОперацiУ з надання банкiвських послуг.

14. ОперацiТ iз забсэпечення фiнансовот стiйкостi банку.


