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ВСТУП

Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для
осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для
здобуття ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки). Вступ таких осіб можливий за умови успішного
проходження додаткового фахового вступного випробування з урахуванням
середнього бала відповідного диплома.
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови.
Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за
допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50.
Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна
правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування
оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове
фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше
тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань
вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
За результатами відповіді оцінюється загальний рівень володіння
програмним матеріалом і приймається рішення про допуск його до складання
вступного фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови для
здобуття ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування».
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
1. ФІНАНСИ
1. Необхідність та сутність фінансів
2. Фінансова система
3. Фінансова політика та механізм її реалізації
4. Державні фінанси
5. Економічні і соціальні основи страхування
6. Майнове і особисте страхування
7. Бюджет і бюджетна система України
8. Державний бюджет України
9. Місцеві бюджети
10. Бюджетний процес і бюджетні процедури

11. Податкова система України
12. Особливості обчислення і сплати окремих податків
13. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню
14. Організація фінансів і фінансування витрат у соціально-культурних
закладах і установах
15. Фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки і культури
16. Фінансове забезпечення видатків на охорону здоров’я і фізичну культуру
17. Фінансування державного управління, національної оборони та
правоохоронної діяльності
18. Видатки на розвиток економіки
19. Фінанси державних підприємств і організацій
20. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення
21. Видатки бюджету на соціальне забезпечення
22. Видатки бюджету на охорону навколишнього природного середовища та
ліквідацію наслідків стихійних лих
23. Управління державними фінансами
24. Державний кредит і державний борг
25. Фінансовий ринок
26. Міжнародні фінанси
27. Фінанси домогосподарств. Перспективи і провідні тенденції розвитку
фінансової науки.
2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
1. Сутність, призначення та роль бюджету держави.
2. Бюджет як основний фінансовий план
3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.
4. Бюджетний устрій та побудова бюджетний системи України
5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.
6. Система доходів бюджету.
7. Система видатків бюджету.
8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.
9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.
10. Видатки бюджету на оборону та управління.
11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.
3. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
1. Порядок створення та організація діяльності комерційного банку
2. Формування ресурсів комерційного банку
3. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного
обороту клієнтів
4. Операції банків з векселями
5. Кредитні операції банків
6. Операції банків з цінними паперами
7. Інвестиційні операції банків
8. Операції банків в іноземній валюті
9.Банківські операції та послуги
10.Забезпечення фінансової стійкості банку

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. До загальнодержавних податків в Україні належать:
а) податок на майно
б) ПДВ
в) єдиний податок
г) туристичний збір

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК
ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови.
Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за
допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50.
Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна
правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування
оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове
фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше
тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань
вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
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У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він
не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного
іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.
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