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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Проведення

фахового

вступного

випробування

в

Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини для студентів,
що закінчили повний курс навчання за ОКР «молодший спеціаліст» і мають
бажання продовжити освіту з метою отримання ступеня «бакалавр» зі
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з нормативним
терміном навчання один рік і десять місяців, здійснюється науковопедагогічними працівниками на підставі наказу ректора університету.
Під час фахового вступного випробування за допомогою комплексних
завдань перевіряються знання вступників, а також вміння та навички, що
визначені у освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.
Основною метою вступного екзамену з банківської діяльності є
перевірка знань та вмінь абітурієнтів.
Абітурієнт повинен знати:
- економіко-правові аспекти діяльності банківської системи України;
- сучасні методи ефективного управління банківською діяльністю;
- тенденції розвитку та економічну ефективність надання банківських
послуг і проведення банківських операцій.
Абітурієнт повинен вміти:
ефективно використовувати у своїй подальшій трудовій діяльності набуті
знання щодо:
-

характеристики грошового обігу в Україні, механізмів розвитку
інфляції та шляхів її подолання;

-

суті та порядку здійснення банківських операцій;

-

шляхів залучення банками коштів і напрямів узгодження економічних
інтересів банківських установ і клієнтів.
Вступне випробування з банківської діяльності відбувається у формі

тестів. Результат вступного випробування оцінюється від 100 до 200 балів. За
кожну правильну відповідь тестового завдання (50 завдань) вступнику
нараховується 2 бали. Мінімальна прохідна кількість балів, необхідних для
вступу, становить 124.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
знань і вмінь абітурієнтів
Кількість балів
196,0 – 200,0
188,0 – 194,0
182,0 – 186,0
172,0 – 180,0
162,0 – 170,0
152,0 – 160,0
144,0 – 150,0
134,0 – 142,0
124,0 – 132,0
116,0 – 122,0
108,0 – 114,0
100,0 – 106,0

Кількість правильних відповідей
Високий рівень
48 – 50
44 – 47
41 – 43
Достатній рівень
36 – 40
31 – 35
26 – 30
Середній рівень
22 – 25
17 – 21
12 – 16
Низький рівень
8 – 11
4–7
0–3
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Характеристика банку як специфічної комерційної установи.
2. Сутність банківської діяльності.
3. Класифікація банківських інститутів.
4. Принципи організації роботи банку.
5. Банківські операції.
6. Зміст і класифікація пасивних операцій.
7. Зміст і класифікація активних операцій.
8. Порядок заснування банківської установи.
9. Типова організаційна структура комерційного банку.
10. Структура

апарату

управління,

структура,

задачі

основних

функціональних підрозділів банку.
11. Сутність, склад і характеристика ресурсів банку.
12. Власний капітал: функції та структура.
13. Регулятивний капітал. Структура основного і додаткового капіталу.
14. Порядок формування статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди
банку.
15. Депозити, їх класифікація, характерні особливості.
16. Джерела запозиченого капіталу.
17. Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових
розрахунків.
18. Способи, види та форми безготівкових розрахунків.
19. Відкриття рахунків у банку.
20. Поточні рахунки: документація для відкриття та умови, перелік
операцій.
21. Депозитні рахунки: порядок відкриття та використання.
22. Класифікація платіжних інструментів.
23. Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення.
24. Платіжні картки, призначення та види.
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25. Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи.
26. Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки.
27. Функції та економічний зміст векселя. Види векселів.
28. Порядок обігу простого і переказного векселів.
29. Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізити
векселя.
30. Сутність кредиту, його види.
31. Принципи кредитування та кредитної політики.
32. Форми кредитування.
33. Етапи кредитного процесу.
34. Поняття «кредитоспроможність», значення і елементи системи
оцінювання.
35. Основні умови і зміст кредитної угоди.
36. Джерела, форми погашення позичок.
37. Форми забезпечення кредитів.
38. Загальні принципи і методи управління процентною ставкою за
кредитом.
39. Види операцій банків з цінними паперами.
40. Сутність і основні напрями емісійної роботи банку.
41. Етапи емісійної діяльності.
42. Порядок розміщення акцій та облігацій на ринку, варіанти їх продажу.
43. Використання депозитних і ощадних сертифікатів.
44. Напрямки інвестиційних операцій банків з цінними паперами.
45. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.
46. Фактори обсягу інвестицій, класифікація.
47. Форми регулювання інвестиційної діяльності.
48. Капітальні вкладення, принципи і методи їх фінансування.
49. Фінансування будівництва.
50. Диверсифікація, її роль в управлінні інвестиційною діяльністю банку.
51. Зміст валютних операцій.
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52. Класифікація банківських операцій з іноземною валютою.
53. Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок
зарахування і видачі коштів.
54. Види неторговельних операцій з валютою.
55. Банківський переказ, інкасо, акредитив.
56. Операції банку на міжбанківському валютному ринку.
57. Класифікація валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп.
58. Валютні

ризики:

комерційні.

Внутрішні

та

зовнішні

методи

регулювання ризиків.
59. Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг.
60. Ознаки банківських послуг, їх види.
61. Лізинг: об'єкти і суб'єкти лізингу.
62. Операційний та фінансовий лізинг: ознаки.
63. Організація лізингового процесу.
64. Зміст консультаційних та інформаційних послуг банку.
65. Трастові послуги: сутність, суб'єкти та види.
66. Поняття факторингу і форфейтингу.
67. Операції з банківськими металами.
68. Види опціонів.
69. Банківське регулювання, банківський нагляд і банківський контроль.
70. Об’єкти банківського регулювання.
71. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в
Україні.
72. Фінансова стійкість, її значення та умови макроекономічної системи.
73. Групи класифікації кредитного портфеля.
74. Склад фінансової звітності банку.
75. Структура банківських доходів і витрат банку.
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