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Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Банківська система» 

 

Тема 1. Сутність та теоретичні засади функціонування банківської системи 

Значення банківської системи і економічній системі країни. Тенденції розвитку 

сучасного банківництва в умовах глобалізації. Поняття  «система», «банківська система». 

Характеристика елементів банківської системи та їх взаємодія: центральний банк, 

комерційні банки та інститути інфраструктури. Причини формування банківської системи. 

Історичні аспекти формування перших банківських систем. Розвиток банківських систем 

при різних суспільних формаціях. Види банків та особливості їх діяльності. Типи 

організаційних структур банків. Взаємозв'язок банківської системи з грошовою, 

кредитною, бюджетною системою.    

 

Тема 2. Банківська система Сполучених штатів Америки 
Основні риси банківської системи США. Хронологія основних історичних подій, 

які обумовили становлення банківської системи США.  

Створення Федеральної  резервної системи. Структура ФРС. Рада керуючих ФРС, її 

повноваження та функції. Консультативні ради та їх повноваження. Правовий статус та 

повноваження дванадцяти резервних банків. Функції та цілі діяльності ФРС. Банкір уряду, 

фінансовий агент держави, емісія грошей, нагляд за діяльністю депозитних установ, 

кредитор останньої інстанції. Інструменти монетарної політики ФРС. Органи контролю 

банківської діяльності на  федеральному та штатному рівні. Федеральна корпорація 

страхування депозитів.  

Види комерційних банків. Банки – члени і не члени ФРС, особливості їх 

функціонування. Інвестиційні та депозитні банки. Система фермерського кредиту. 

Банківські холдинги.  

 

Тема 3. Банківська система Великобританії 
      Банк Англії найдавніший банк у світі. Передумови виникнення Банку Англії. 

Монополізація банкнотної емісії Банком Англії в 1844 році, скорочення комерційних 

операцій. Націоналізація банку Англії у 1946 та контроль його діяльності з боку 

Казначейства. Основні функції банку Англії – обслуговування банків та регулювання 

грошового обігу.   

Комерційні банки Великобританії, велика п’ятірка, депозитні та клірингові банки, 

фінансові об’єднання та фінансові доми. Торгівельні банки. Консорціумні банки.  

Види і характеристика депозитів. Строкові вклади, вклади до запитання та ощадні 

вклади. Види кредитів, овердрафт, кредит за позиковим рахунком. Форми кредитування. 

Страхування банківських депозитів.  

 

Тема 4. Європейська банківська система 
Історичні передумови розвитку європейської системи центральних банків. 

Римська угода про утворення Європейської економічної співдружності, Європейський 

валютний союз, План Вернера. План Делора, Маастрихтська угода. Введення валюти 

євро. Учасники Європейської системи центральних банків, їх статус. Інструменти 

Грошово-кредитної політики ЕЦБ.  

 

Тема 5. Банківська система Японії 
Грошово-кредитна система Японії, її структура. Банк Японії. Приватні кредитні 

інститути. Міські банк, регіональні банки, траст-банки, банки довгострокового кредиту, 

іноземні банки. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Кредитна кооперація. 

Органи регулювання грошово-кредитної сфери. Особливості та механізм грошово-

кредитного регулювання. Основні напрями регулювання. 



 3 

Тема 6. Банківська система Німеччини 

Історія виникнення банківської системи Німеччини. Статус та повноваження 

центрального банку. Структура комерційних банків. Іпотечні банки, жиро централі, 

кооперативні банки, банківські союзи, спеціалізовані банки. Особливості функціонування 

центрального банку. Відомство з нагляду за кредитною справою, його функції та 

повноваження. Види операцій та послуг комерційних банків.  

 

Тема 7. Організаційно-правові основи функціонування НБУ 
Передумови виникнення та розвитку емісійних банків. Історія створення та 

розвитку НБУ. Принципи організації та функціонування НБУ. Завдання та функції  

центрального банку. Органи управління і структура НБУ.  

Проблеми забезпечення незалежності і транспарентності центрального банку. Види 

транспарентності. Економічні основи діяльності НБУ. Регулювання і нагляд за діяльністю 

банків.  Обов’язкові економічні нормативи. Виїзний та безвиїзний нагляд.  

 

Тема 8. Грошово-кредитна політика НБУ 

Сутність грошово-кредитної політики центрального банку, її місце та роль у 

системі державного регулювання економіки. Типи грошово-кредитної політики. Суб’єкти 

реалізації  і об’єкти грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики: 

стратегічні, проміжні та оперативні. Результативність ГКП. Взаємозв’язок грошово-

кредитної політики з податковою, бюджетною, валютною політикою. Характеристика та 

класифікація інструментів грошово-кредитної політики: політика обов’язкових 

мінімальних резервів,  політика рефінансування комерційних банків, процентна політика 

центрального банку, політика операцій на відкритому ринку, інші інструменти грошово-

кредитної політки: операції своп, операції з депозитними сертифікатами, кредит під 

заставу депозиту, розміщеного в НБУ. Режими грошово-кредитної політики.  

 

Тема 9. Кредитно-розрахункове обслуговування та регулювання діяльності 

банків 

Економічна сутність кредитів рефінансування. Вимоги НБУ до учасників операцій 

рефінансування. Види забезпечення кредитів рефінансування. Порядок надання кредитів 

овернайт, порядок проведення тендерів з рефінансування. Процентні та кількісні тендери. 

Порядок проведення операцій прямого і зворотного репо, операцій своп. Порядок надання 

стабілізаційного кредиту.  

Розрахункове обслуговування банків. Види платіжних систем. Система 

міжбанківських розрахунків НБУ. Національна система масових електронних платежів. 

Організація готівкового обігу в Україні. Регулювання готівкового обігу у банківській та 

поза банківській сфері.  

 

Тема 10. НБУ банкір та фінансовий агент уряду 

Основні напрямки діяльності центрального банку по обслуговуванню уряду. 

Забезпечення касового виконання бюджету. Сутність банківської та казначейської 

системи касового виконання бюджету. Змішана система касового виконання бюджету. 

Роль НБУ в управління внутрішнім  державним боргом. Порядок розміщення ОВДП. 

Етапи проведення аукціонів по розміщенню ОВДП. Роль НБУ в управлінні зовнішнім 

боргом.  

 

Тема 11. Валютне регулювання і контроль 

Економічна сутність та види валютної політики. Поняття валютного регулювання 

та валютного контролю. Повноваження державних органів щодо здійснення валютної 

політики. Інструменти валютної політики. Сутність та види адміністративних 

інструментів валютної політики. Сутність курсової політики НБУ. Формування та 
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управління золотовалютними резервами. Регулювання НБУ поточних валютних операцій. 

Умови і порядок проведення валютних аукціонів. Регулювання НБУ операцій пов’язаних 

з рухом капіталу.  

 

Тема 12. Організаційно-правові основи функціонування комерційних банків в 

Україні 

Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Види комерційних банків. Державний 

банк, кооперативний банк, банківські об’єднання, спілки і асоціації, банки з іноземним 

капіталом.  

Порядок реєстрації та ліцензування банку.   Територіальні  підрозділи банку та 

порядок їх реєстрації: філії, відділення і представництва. Порядок припинення  діяльності 

банку. Основи організації і управління  банком. Організаційна структура банку. 

Повноваження органів управління банку і відповідальність за результати діяльності банку. 

Загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів), наглядова рада 

державного банку. Ревізійна комісія. Тарифний комітет, Кредитний комітет, Комітет по 

управлінню активами і пасивами. Структура функціональних підрозділів і служб банку. 

Ризик та ліквідність в діяльності банку.  Доходи, витрати та прибуток банку. Банківська 

таємниця. 

 

Тема 13. Пасивні операції комерційних банків 

Баланс банку. Структура ресурсної бази банків. Власний капітал та особливості 

його формування. Нормативи капіталу. Залучені ресурси банку. Види депозитів. 

Депозитні сертифікати.  Депозитна політика банку. Види позичених ресурсів. 

Міжбанківське кредитування. Кредити овернайт, операції репо. Емісія власних цінних 

паперів.  

 

Тема 14. Активні операції комерційних банків 

Характеристика активів банку. Види кредитних операцій, послуги кредитного 

характеру, операції з цінними паперами, операції з векселями, операції з використанням 

платіжних карток. Розрахунково-касові послуги банків, операції з валютою.  

Доходи, витрати, прибуток банку. Ризики активних операцій. Нормативи 

кредитних, інвестиційних, валютних ризиків. Нормативи ліквідності. 

 

Тема 15. Інститути інфраструктури банківської системи України 
Інфраструктура  банківської системи. Правовий статус, сутність та та особливості 

діяльності інститутів інфраструктури банківської системи. Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, реєстр позичальників, платіжна система,  Державна іпотечні установа, 

рейтингові агентства.  

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (із змінами і 

доповненнями).  

2. Господарський Кодекс  України  від 14.03.2003. N 436-IV ( Із змінами і 

доповненнями) 

3. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 

19.02.93 р.   N 15-93  

4. Закон України ”Про банки і банківську діяльність” від 07. 12. 2000 № 2121-ІІІ (зі 

змінами і доповненнями).  

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99  № 679-ХІV. 

6. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електрон-

ного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР (зі змінами і 



 5 

доповненнями). 

7. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІІІ (зі 

змінами і доповненнями). 

8. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 

вересня 1994 р. № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями). 

9. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23 лютого 

2012 р. № № 4452-VI. 

10. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. 

№3480-IV. 

11. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91  N 1560-XII  

12. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 

18.11.2003 р. № 1255 – ІV. 

13. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784 — ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 15 

вересня. — С. 5—12. 

14. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ 

// Галицькі контракти. — 1996. — С. 40—50. 

15. Закон України «Про державну таємницю» від 10 вересня 1999 р. № 079 — ХІV// 

Урядовий кур’єр — 1999, 24 листопада. — С. 1—11. 

16. Закон України «Про фінансовий лізинг» // Урядовий кур’єр. — 2004. —16 січня. 

— С. 10. 

17. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 12 

вересня. — С. 1—8. 

18. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 

2001 р. № 2346-ІІІ / Урядовий кур’єр — 2001, 16 травня. — С. 1—11. 

19. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12 липня 2001. № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001 — 29 серпня. 

— С. 8—16. 

20. Закон України «Про іпотеку» // Урядовий кур’єр. — 2003. — 1 жовтня. — С. 1—

13. 

21. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» // Урядовий кур’єр. — 2003. — 13 серпня. 

— С. 1—11. 

22. Закон України «Про заставу» від 2.10.92 № 2654-ХІІ // ВВР. — 1992. — № 47. 

23. Закон України “Про іпотечне кредитування,  операції  з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. N 979-IV  

24. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 № 249-IV. Електронний ресурс. Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua  

25. Постанова КМУ про Державну іпотечну установу  від 17 липня 2009 р. N 768. 

Електронний ресурс. Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua  

26. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх 

філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 

375 (із змінами і доповненнями). 

27. Положення  про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових 

дозволів та ліцензій на здійснення окремих банківських операцій,  затверджене постановою  

Правління НБУ від 16.08.2001 N 344. 

28. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена 

Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 №368 (із змінами і доповненнями). 

29. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за 

порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 

http://www.dfp.gov.ua/217.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=4524&tx_ttnews%5bbackPid%5d=65&cHash=60a843a475
http://www.dfp.gov.ua/217.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=4524&tx_ttnews%5bbackPid%5d=65&cHash=60a843a475
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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28.08.2001 № 369 (зі змінами і доповненнями). 

30. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою 

системою CAMELS. Постанова Правління НБУ від 08.05.2002 №171 (із змінами і 

доповненнями). 

31. Положення про порядок формування та використання банками резервного 

фонду, затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.2001 № 334. 

32. Положення  про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для 

банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 21.04.2004 № 172. 

33. Положення про порядок формування та використання банками України резервів 

для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене 

Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 №23 (із змінами і доповненнями). 

34. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків 

України, затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378. 

35. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою 

Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами і доповненнями). 

36. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (зі змінами і  

37. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, 

затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320. 

38. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 12.11.2003 

№ 492 (зі змінами і доповненнями). 

39. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 

затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (зі змінами і доповненнями). 

40. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) 

операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 

03.12.2003 № 516 (зі змінами і доповненнями). 

41. Положенням про порядок емісії спеціальних платіжних засобів  і здійснення 

операцій з їх використанням,  затверджене постановою  Правління  НБУ     від 30.04.2010 N 

223. 

42. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній 

валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 

508. 

43. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ від 

08.02.2000 № 49 (зі змінами і доповненнями). 

44. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на 

території України, затверджене постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 (зі 

змінами і доповненнями). 

45. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими 

металами, затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325 (зі змінами і 

доповненнями). 

46. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на 

території України, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2000 № 520 (зі 

змінами і доповненнями). 

47. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, 

пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затверджені 

постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281 (із змінами і доповненнями). 

48. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені постановою Правління НБУ 

від 10.08.2005 № 281 (із змінами і доповненнями). 

49. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за  

документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, 

затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 514.  
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50. Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів 

відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, 

затверджене постановою Правління НБУ від 29.08.2005 № 946/11226 (зі змінами і 

доповненнями). 

51. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, 

І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. –599 с. 

52. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Сав-

лук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 

476 с. 

53. Банківські операції: Підручник / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: 

Знання, 2006. – 727 с. 

54. Банковское дело/ Под ред. В.И. Колесникова. – М.: Финанси и статистика. 1999. 

– 480 с.  

55. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричакіська. – К.: Алерта; Львів: 

ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с. 

56. О.М. Петрук Банківська справа: Навч. посібник.- Житомир: ЖДТУ,2003. – 461 с. 

– 276 с. 

57. Р.І. Шевченко Банківські операції: навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – К., 2003. – 276 с. 

58. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. В. Коваленко. Суми: 

Університетська книга, 2009. – 224с.   

59. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник/ Кол. авт.: 

А.М.Мороз, М.Ф. Пудовкіна, М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с. 

Допоміжна 
1. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. – 717 с.  

2. Банківський менеджмент: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. – К.: “Знання-

Прес”, 2002. – 438 с. 

3. Банковское дело / Под ред. Лаврушина. – М..: Банки и биржи: Научно-

консультационный центр, 1998. – 573 с. 

4. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. – К.: 

Кондор, 2007. – 528 с.  

5. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних 

банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463 с. 

6. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, 

поняття, терміни: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 312 с. 

7. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. Практикум / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: 

Юнити, 2001. – 310 с. 

8. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навчально-

методичний посібник (у схемах та коментарях)). – Кондор, 2005. – 296 с. 

9. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навч. посіб. / А. М. Герасимович, 

І. М. Парасій-Вергуненко, Л. О. Примостка та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 

2006. – 504 с. 

10. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник / За ред. О.С. Любуня, О.І., Кірєєва 

М.П., Денисенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.   

11. Костюченко О.А.  Банківське право України: Підручник. – К.: «Видавництво 

А.С.К.», 2003. – 928 с. 

12. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник – К.: Знання, 2000. 

– 215 с.  

13. Луців Б.Л. Банківська діяльність  у сфері інвестицій. – Тернопіль:Економічна 

думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с. 
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14. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.  

15. МіщенкоВ.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. Основи лізингу: Навчальний 

посібник / Серія «Бібліотека банкіра». – К.:Товариство «Знання»,  КОО, 1997. – 138 с.  

16. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: 

Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с. 

17. Унинець-Ходаківська  В.П., Вихор О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 484 с.  

18. Унинець-Ходаківська  В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових 

послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392с.  

19. Ю. Кравченко Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учебное пособие. – К.: 

Ника-Центр, 2003. – 528 с. 

20. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. 

— К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 444 с. 

 Інформаційні ресурси 
1. www.bank.gov.ua  Національний банк України  

2. www.ukrstat.gov.ua   Державний комітет статистики України 

3. www.dfp.gov.ua Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

України 

4. www.minfin.gov.ua   Міністерство фінансів України 

5. www.sscmsc.gov.ua   ДКЦПФР 

6. www.ndu.gov.ua Національний депозитарій України 

7. www.finservic.com.ua   Фінансові послуги 

8. www.users.i.com.ua   Фондовий ринок України 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.sscmsc.gov.ua/
http://www.ndu.gov.ua/
http://www.finservic.com.ua/
http://www.users.i.com.ua/
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Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Бюджетна система» 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету, його 

економічна природа.  Багатогранність бюджету як суспільного явища, його економічний і 

матеріальний зміст та форма прояву. 

Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету в перерозподільних 

відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Функції бюджету. 

Фактори які впливають на формування і використання бюджету. 

 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Бюджет як основний фінансовий план держави. Правовий характер бюджету як 

фінансового плану, його чинники. Склад і структура доходної та видаткової частин 

бюджету. Бюджетна політика як важлива сфера фінансової політики, її завдання та 

напрями на сучасному етапі.  

Призначення бюджетного механізму та його роль у регулюванні економічних і 

соціальних процесів у держави. Структура бюджетного механізму. 

 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Стан бюджету як фінансового плану держави та його показники. Бюджетний 

дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету. Види дефіциту, причини 

його виникнення та форми прояву за спрямуванням коштів. Джерела покриття 

бюджетного дефіциту та методи його оптимізації. 

 

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова 

бюджетної системи  України 

Структура бюджетної системи та характеристика її складових згідно Бюджетного 

кодексу України. Принципи побудови бюджетної системи. Законодавча і нормативна база 

функціонування бюджетної системи.  

Загальна характеристика бюджетного процесу та його складових.  Стадії 

бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу та розмежування повноважень між 

ними. Розпорядники бюджетних коштів. Організація бюджетного процесу на 

загальнодержавному та місцевому рівнях. Організація бюджетного процесу в зарубіжних 

країнах. 

Завдання, принципи і методи бюджетного планування. Застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі. Суть програмно-цільового методу (ПЦМ) та 

його мета. Особливі складові програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

Місцеві бюджети, їх місце у бюджетній системі України та роль у соціально-

економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних утворень. Засади 

розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи. Загальний і 

спеціальний фонди місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.  

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Загальні засади регулювання міжбюджетних відносин. Організація та 

функціонування міжбюджетних відносин в Україні. Основні форми взаємовідносин між 

окремими ланками бюджетної системи. Види міжбюджетних трансфертів. Порядок 

розрахунку та умови надання дотацій місцевим бюджетам. Умови надання субвенцій 

місцевим бюджетам та порядок перерахування між бюджетних трансфертів. Зарубіжний 

досвід міжбюджетних відносин  
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Тема 6. Система доходів бюджету 

Економічна суть та характеристика доходів бюджетів. Методи, принципи і джерела 

формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. 

Податкова система та її роль у формуванні доходів бюджету. Податкові 

надходження як інструмент перерозподілу ВВП. Групи податкових надходжень та їх 

динаміка. Неподаткові надходження бюджету, їх групи. Доходи від операцій з капіталом. 

Збори і надходження до державних цільових фондів. Офіційні трансферти.   

 

Тема 7. Система видатків бюджету 

Економічна суть бюджетних видатків. Видатки бюджету у фінансовому забезпеченні 

потреб економічного і соціального розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету. 

Форми і методи бюджетного фінансування. Склад і структура видатків бюджету.  

Бюджетна класифікація: необхідність, суть і принципи побудови, характеристика 

підрозділів. Класифікація доходів бюджету, видатків бюджету, класифікація фінансування 

бюджету і класифікація боргу. 

 

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 

Необхідність і склад видатків на розвиток економіки. Напрями і форми бюджетного 

фінансової підтримки галузей економіки. Фінансування промисловості та енергетики. 

Видатки на розвиток    агропромислового комплексу. Фінансова підтримка малого 

підприємництва. Фінансування проектів багатоцільового розвитку. Видатки бюджету на 

науково-дослідні роботи. 

 

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення  і соціальну сферу 

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний 

захист населення, їх роль в умовах ринкової економіки. Державна допомога сім’ям з 

дітьми. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Житлові субсидії 

населенню. Індексація грошових доходів населення. Пільги і допомога ветеранам, 

громадянам, що мають особливі заслуги перед державою і громадянам похилого віку.  

Фінансування установ і закладів соціальної-культурної сфери, його організація, 

форми і методи. Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. 

Бюджетне призначення, план асигнувань, бюджетне зобов’язання. Розпорядники 

бюджетних коштів. Позабюджетні кошти бюджетних установ.    

Склад і структура видатків бюджету на освіту. Особливості фінансування 

загальноосвітніх шкіл. Оперативно-сітьові показники, що характеризують діяльності 

загальноосвітніх шкіл, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів та 

порядок тарифікації педагогічного персоналу. Планування фонду заробітної плати та 

інших поточних видатків в загальноосвітній школі. Фінансування дитячих дошкільних 

установ. Оперативно – сітьові показники, що характеризують діяльності дитячих 

дошкільних установ. Система заробітної плати, порядок планування фонду заробітної 

плати та інших поточних видатків в дитячих дошкільних установах. Особливості 

фінансування вищих навчальних закладів. Система заробітної плати професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів. Планування фонду заробітної плати та 

інших поточних видатків вищих навчальних закладів. 

Склад і структура видатків бюджету на охорону здоров’я. Особливості фінансування 

закладів охорони здоров’я. Оперативно-сітьові показники закладів охорони здоров’я. 

Система заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я. Порядок планування 

фонду заробітної плати та інших поточних видатків закладів охорони здоров’я.  

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на 

культуру. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших 

культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, видавництва, радіомовлення, 

телебачення. 
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Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль 

бюджету в державній підтримці олімпійського руху. Склад видатків на фізичну культуру і 

спорт, порядок їх планування і фінансування. 

 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Склад видатків на 

національну оборону, порядок їх планування і фінансування. Видатки на правоохоронну 

діяльність і безпеку держави. 

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування.  

Утримання органів законодавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру.  Видатки 

на утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок планування і 

фінансування видатків бюджету на управління. 

 

Тема 11.  Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. Функції державного 

боргу. Внутрішній та зовнішній державний борг, поточний та капітальний борг. 

Класифікація державного боргу за типом кредитора та типом боргового зобов’язання. 

Видатки бюджету на обслуговування  державного боргу. Організація управління 

державним боргом як засіб стабілізації фінансової системи України.  
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Інформаційна для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Податкова система» 
 

Тема 1. Сутність і види податків 

Сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. Історичний 

розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. 

Податки та інші форми платежів до бюджету – плата, відрахування, неподаткові доходи. 

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки  як основа  

фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки 

та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт 

оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота. Методи 

побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді та 

процентні ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: 

пропорційні, прогресивні, регресивні. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі 

та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування – 

податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної 

влади, які їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки. Класифікація податків 

залежного від способу їх стягнення – розкладні  і окладні та інші види класифікацій. 

Види прямих податків. Реальні податки: поземельний, промисловий, податок на 

грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на спадщину і 

дарування. Прибутковий податок як основний вид прямих податків. Індивідуальний і 

корпоративний прибутковий податок. Переваги й недоліки прямих податків, проблеми їх 

справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та 

універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. 

Види і призначення мита. Митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх 

місце в податковій системі. 

 

Тема 2. Податкова система і податкова політика 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. 

Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової 

економіки. 

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків 

бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Принципи побудови 

податкового законодавства України. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні 

принципи податкової політики: фіскальна економічна та соціальна ефективність. 

Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на 

збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) 

податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-

територіальними одиницями.  

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура 

податкової системи України. Особливості здійснення податкової політики України в 

сучасних умовах економічної нестабільності. 

 

Тема 3. Організація податкової роботи Державної фіскальної служби України. 
Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура 

Державної фіскальної служби України. Основні завдання, функції, права ДФС, розподіл 

обов'язків між керівництвом. Структура Державної фіскальної служби: апарат, 

територіальні органи. 
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 Повноваження Державної фіскальної служби. Фінансові та адміністративні санкції, 

які накладаються органами Державної фіскальної служби. Обов’язки та відповідальність 

посадових осіб ДФС. 

 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. Передумови 

введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її 

обчислення. 

 Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по 

податку на додану вартість. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Об'єкт 

оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкта оподаткування. 

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення 

бази оподаткування для операцій різних видів. 

Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: 

нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об’єкта оподаткування. 

Різниця в механізмі нарахування податку на додану вартість за різних видів пільг. Перелік 

операцій, що звільняються від оподаткування. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до 

бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Поняття податкового 

зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового  кредиту. 

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок відшкодування 

податку на додану вартість з бюджету. 

Податкові періоди. Терміни подання декларації з ПДВ до податкового органу та 

строки сплати ПДВ.  

 

Тема 5. Акцизний податок 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. 

Акцизний податок в системі інших непрямих податків, його недоліки та переваги. 

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування та база оподаткування. Перелік 

підакцизних товарів. Види ставок по акцизному податку: адвалорні, специфічні та 

комбіновані.  

Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного податку для 

вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалорні ставки, 

специфічні та комбіновані. 

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів. 

Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та імпортерами і 

використання. Строки сплати акцизного податку для імпортерів алкогольних та 

тютюнових виробів. Особливості митного оформлення для імпортерів алкогольних та 

тютюнових виробів. 

Особливості оподаткування окремих підакцизних товарів. 

Пільги по акцизному податку. Складання та подання декларації з акцизного 

податку, строки сплати податку до бюджету. 

 

Тема 5. Мито 

Мито в системі непрямих податків. Мито як джерело доходів бюджету держави, 

митна політика держави. Організація митної справи: митна територія та митний кордон, 

митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти.  

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Два 

види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: преференційні, 

пільгові, повні. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у 

сплаті мита. 
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Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок 

перерахування мита до бюджету. 

 

Тема 6. Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна 

характеристика прибутку як об’єкту оподаткування. Бюджетне значення податку на 

прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник. Переваги і недоліки 

податку на прибуток підприємств. 

Платники податку на прибуток. Об'єкт оподаткування.  База оподаткування. Ставки 

податку. 

Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Характеристика податкових 

різниць та особливості іх визначення.  

Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. 

Пільги з податку на прибуток, їх спрямування. 

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Строки і порядок розрахунків з 

бюджетом. Податкові періоди. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. 

Відповідальність платників податку. 

 

Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового 

оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку. Переваги і недоліки 

прибуткового оподаткування громадян. 

Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт та база оподаткування. 

Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка та податкові соціальні пільги. 

Ставки податку.  

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. 

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Особливості 

оподаткування окремих операцій. Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 

Обов’язки платників податку та відповідальність за порушення порядку 

нарахування та сплати податку в бюджет. 

 

Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва 

Особливості оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою 

діяльністю без створення юридичної особи. Порядок визначення оподатковуваного 

доходу. Порядок нарахування та строки сплати авансових платежів. Порядок та строки 

подання декларації про фактично отримані доходи. Порядок перерахунків по податку. 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб – суб’єктів  

підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік 

податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. 

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування. 

Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які 

мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких 

сплачується єдиний податок. 

Групи платників єдиного податку. Види діяльності, що не передбачають 

застосування спрощеної системи оподаткування. Ставки податку. Порядок нарахування та 

строки сплати єдиного податку. 

Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку. Порядок 

обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної 
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системи оподаткування. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного 

податку.  

Тема 9.  Спрощена система оподаткування  для  сільськогосподрських 

товаровиробників. 

Необхідність застосування спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких 

сплачується єдиний  податок. 

Платники єдиного податку податку. Об’єкт оподаткування та ставки податку. 

Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників, які здійснюють 

сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських територіях. Податковий 

(звітний) період. 

Порядок нарахування та строки сплати податку. Порядок набуття та скасування 

статусу платника податку. 

 

Тема 10. Рентна плата. 

Підстави і мета впровадження рентної плати. Державна власність на ресурси як 

основа отримання державою доходів за їх використання. Рентна плата як інструмент 

впливу на економічне і раціональне використання ресурсів. Склад рентної плати. 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин: 

платники, об’єкт та база оподаткування. Порядок обчислення податкових зобов’язань. 

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. 

Порядок розрахунків з бюджетом. 

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин: платники, об’єкти оподаткування. Порядок застосування пільг. Ставки 

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин.  

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України: платники, об’єкти 

оподаткування. Порядок застосування пільг. Ставки рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України. Порядок розрахунків з бюджетом. 

Рентна плата за спеціальне використання води: платники і об’єкт оподаткування. 

Ставки рентної плати та порядок її обчислення. Звільнення  від оподаткування.  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, її сутність і призначення. 

Платники та об’єкти оподаткування. Ставки рентної плати. Порядок нарахування 

податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та 

здійснення перерахунку.  

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

Подання декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність платників 

рентної плати та контроль за її справлянням. 

 
Тема 11. Інші податки 

Загальнодержавні і місцеві податки та збори. Склад місцевих податків і зборів. 

Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів. 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх установлення. Законодавство України 

про місцеве оподаткування.  

Податок на майно та єдиний податок, їх роль у формуванні доходів місцевих 

бюджетів. 

Майнове оподаткування і його значення за сучасних умов. Податок на майно та його 

склад. 
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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перспективи його 

впровадження в Україні. 

Платники, об’єкти, база оподаткування. Пільги із сплати податку. Ставка податку. 

Порядок його обчислення та сплати. 

Транспортний податок як складова податку на майно. Платники, об’єкти, база 

оподаткування. Ставка податку. Порядок його обчислення та сплати.    

Земельне оподаткування як різновид майнового оподаткування. Плата за землю як 

інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення 

виробництво на населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна плата 

та земельний податок. 

Основи справляння земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки 

податку.  

Пільги щодо сплати земельного податку. 

Порядок обчислення та сплати земельного податку, санкції за порушення 

податкового законодавства. 

Орендна плата як форма земельного оподаткування. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору, об’єкт і база 

оподаткування. Ставки збору, порядок його обчислення та сплати. 

Туристичний збір. Платники збору, ставка та база його  справляння. Порядок сплати 

до бюджету. 

Єдиний соціальний внесок. Платники, об’єкт нарахування та ставки єдиного внеску. 

Принципи обліку платників єдиного внеску. Особливості сплати єдиного соціального 

внеску фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності. Відповідальність при 

обчисленні та сплаті єдиного внеску. Вплив єдиного соціального внеску на фінансово-

господарську діяльність підприємств. 

Екологічний податок. Платники податку, об’єкт та база оподаткування. Ставки 

податку та порядок його обчислення. Порядок подання податкової звітності та сплати 

податку. 

Характер, призначення і бюджетна роль неподаткових платежів. Групи 

неподаткових платежів. 

Доходи від державної власності: доходи від реалізації державного майна, 

надходження від грошово-речових лотерей, надходження дивідендів від суб’єктів 

підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств і організацій, та 

інші. 

Адміністративні збори і платежі: збори, що стягуються Державним комітетом 

України з нагляду за охороною праці тощо. 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій: адміністративні штрафи, санкції за 

порушення правил пожежної безпеки; суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації тощо. 

Інші неподаткові надходження: надходження коштів від реалізації майна, що 

перейшло у власність держави, надходження сум дебіторської та кредиторської 

заборгованості підприємств, установ та організацій, щодо яких минув строк позовної 

давності, надходження коштів від Державного комітету з матеріальних резервів тощо. 

 

  

Тема 12. Єдиний соціальний внесок 

Єдиний соціальний внесок. Платники, об’єкт нарахування та ставки єдиного 

внеску. Принципи обліку платників єдиного внеску. Особливості сплати єдиного 

соціального внеску фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності. 

Відповідальність при обчисленні та сплаті єдиного внеску. Вплив єдиного соціального 

внеску на фінансово-господарську діяльність підприємств. 
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Тема 13.  Податкова політика в системі державного регулювання економіки 

Механізм державного регулювання економіки. Основні його елементи. Завдання 

податкової політики. Типи податкової політики. Роль податкових санкцій в державному 

регулюванні економіки. Податки як один з засобів стимулювання інвестиційної діяльності 

підприємств. Особливості здійснення податкової політики в сучасних умовах економічної 

нестабільності. 
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Інформаційна для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Страхування» 

 

Тема 1. Сутність, принципи й роль страхування 

Історичні умови виникнення та розвитку страхування. Необхідність страхового 

захисту як важливого засобу економічної безпеки суб’єктів господарювання та 

життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами.  

         Організаційні форми (способи) формування страхового фонду. Економічна 

сутність страхування. Роль та місце страхування в системі економічних відносин. 

Взаємозв’язок страхування з іншими економічними категоріями та його особливості. 

Функції страхування. Принципи страхування. 

 

Тема 2. Класифікація страхування 

        Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Основні 

класифікаційні ознаки у страхуванні.  

        Класифікація страхування за об’єктами страхування: майнове, особисте та  

страхування відповідальності. Підгалузі та види страхування.  

        Класифікація за формами проведення: обов’язкове страхування та добровільне 

страхування. Основні принципи, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове 

страхування. 

        Класифікація за спеціалізацією страховика, за статусом страховика та іншими 

ознаками. 

 

Тема 3. Страхові ризики і їх оцінювання 

        Поняття ризику. Основні характеристики ризику.  Класифікація ризиків за 

різними ознаками. Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. 

 Оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування. Етапи управління 

ризиком. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. 

 

Тема 4. Страховий ринок 

         Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Роль посередників на 

страховому ринку. Інфраструктура страхового ринку. Види страхового ринку у різних 

аспектах. Об’єкт купівлі-продажу на страховому ринку. Страхова послуга як товар, її 

особливості. Загальні основи надання страхових послуг.  

         Етапи відродження та становлення страхового ринку України. Сучасний стан 

страхового ринку в Україні та перспективи його розвитку. 

         Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Маркетингові дослідження 

страхового ринку. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.  

 

Тема 5. Страхова організація  

Страхова індустрія як частина сфери послуг. Страхова організація як первинний та 

основний ланцюг у системі страхового підприємництва.  

Організаційні форми страховиків. Спеціалізація страховиків. Структура страхових 

компаній. Управління страховою компанією. Страхові обєднання страховиків та їх 

функції. 

 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 

         Необхідність і значення державного регулювання та контролю за діяльністю 

страховиків. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції та права. Порядок 

ліцензування страховиків. Реорганізація страховиків. 
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Тема 7. Особисте страхування 

Необхідність та значення проведення особистого страхування. Основні види 

страхування життя, порядок їх укладання.. 

Основні умови обов’язкових та добровільних видів страхування від нещасних 

випадків, які укладаються у індивідуальному або колективному порядку. Медичне 

страхування 

 

Тема 8. Майнове страхування 
Необхідність та значення проведення страхування майна. Основні умові укладання 

договорів страхування майна юридичних осіб. Особливості сільськогосподарського 

страхування. Страхування технічних та фінансових  ризиків. Авіаційне страхування. 

Морське страхування та страхування вантажів. Основні види страхування майна громадян 

 

Тема 9. Страхування відповідальності 

Необхідність та значення проведення страхування відповідальності. Основні умові 

обов’язкового  страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 

транспорту. Основні види страхування відповідальності громадян та юридичних осіб. 

Страхування професійної відповідальності окремих категорій працівників 

 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування 

Сутність співстрахування й механізм його застосування. 

Необхідність і сутність перестрахування. Суб’єкти перестрахування. Функції 

перестрахування. Основні види договорів перестрахувальних операцій за формою взаємно 

взятих зобов’язань: факультативне перестрахування, облігаторне перестрахування. 

Методи проведення перестрахувальних операцій: пропорційне та непропорційне 

перестрахування.  

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 
          Особливості грошового обігу страхових організацій. Склад доходів та 

видатків страховика, їх економічний зміст. Показники фінансових результатів страхових 

організацій. Оподаткування страховиків. 

 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 

          Поняття та значення фінансової надійності страховика. Платоспроможність 

страховика та умови її забезпечення. Страхові резерви страховиків, їх значення, види, 

порядок формування, розміщення та використання. Фактичний і нормативний запас 

платоспроможності, порядок їх обчислення. Основні показники ліквідності та 

платоспроможності страховика. 
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Інформаційна для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Фінанси підприємств» 
 

Тема 1. Сутність  і основи організації фінансів підприємств  

Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

Функції фінансів підприємств як внутрішня властивість і форма вияву їхньої  

сутності.  

Поняття грошових фондів і фінансових ресурсів підприємств. Економічні методи 

та способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. 

Поділ коштів підприємства на власні, позичені й залучені. 

Основні принципи організації фінансів підприємств за ринкових умов. 

Форми власності, галузеві та організаційні фактори, що  визначають особливості 

фінансів підприємств у різних сферах і структурах економіки. 

Поняття фінансової діяльності підприємства та її організація. Зміст і завдання 

фінансової роботи на підприємствах. 

Фінанси підприємств за умов ринкової економіки. Приватизація державних 

підприємств. Роль малого бізнесу, приватного підприємництва у формування ринкової 

економіки. 

 

Тема 2. Організація  грошових розрахунків  підприємств 

Суть і значення грошових розрахунків у організації виробничо-господарської 

діяльності підприємства. Способи та форми  розрахунків. 

Види рахунків, що їх відкривають підприємства. Порядок відкриття в банку 

поточних рахунків у національній, іноземній та  інших рахунків. Порядок використання 

коштів з поточних рахунків. 

Види грошових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків, вимоги до їх 

проведення, сфера використання. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки 

платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. 

Вексельна форма розрахунків. Клірингові розрахунки. Особливості розрахунків за  

надання факторингових послуг підприємствам. Готівково-грошові розрахунки на 

підприємстві та сфера їх застосування. 

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для  забезпечення 

господарської  діяльності. Порядок пред’явлення   претензій  за розрахунками. Санації в 

системі грошових розрахунків і платежів. 

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень 

підприємств. Доход від реалізації продукції, робіт, послуг - основний вид грошових 

надходжень підприємств. 

Фактори, які впливають на величину доходу від реалізації. Особливості 

формування  доходу від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки. Методи 

прогнозування та планування доходу від реалізації. Інші операційні доходи. Надходження 

коштів від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Надзвичайні доходи. Розподіл грошових надходжень. Валовий та чистий дохід 

підприємства. 

 

Тема 4. Формування й  використання  прибутку 

Економічний зміст прибутку. 

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності  підприємств. 

Валовий прибуток. Фактори, які впливають на формування валового  прибутку. 

Формування  собівартості реалізованої продукції та її вплив на прибуток. Установлення 

цін на продукцію й формування прибутку. 
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Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. 

Визначення прибутку від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та 

після нього. 

Методи  розрахунків прибутку. 

Формування чистого прибутку  підприємства, його розподіл і використання: фонди 

підприємства, що формуються за рахунок  чистого прибутку. 

Економічні методи регулювання розподілу й використання прибутку. 

Прогнозування та планування прибутку підприємства. 

Рентабельність продукції як відносний показник ефективності  роботи 

підприємства. Визначення прибутковості  підприємства. Норма  прибутковості. 

 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Система оподаткування підприємств. Види податків і їх характеристика. 

Акцизний податок та його економічна сутність. Об’єкти   оподаткування. Ставки 

податку. Податкові пільги. 

Порядок заліку і проведення сум податку на додану вартість, сплачених 

підприємством за матеріальні ресурси ( роботи, послуги), основні засоби. Мито, його 

функції, види ставок мита. 

Податок на прибуток підприємств, його економічна сутність. Порядок  визначення 

оподаткованого прибутку. Вплив  оподаткування прибутку на фінансово-господарську та 

інвестиційну діяльність підприємств.      

Плата за землю.  Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства. 

 

Тема 6.  Оборотні  кошти  та їх організація на підприємствах 

Суть оборотних активів, основи їх організації. Склад і структура  оборотних 

активів, їх значення в забезпеченні кругообігу   коштів підприємств. 

Методи визначення потреб  в оборотних коштах. Метод прямого обчислення 

потреби в оборотних коштах і сфери його застосування. 

Поняття норм і нормативів оборотних коштів. Економічний метод  обчислення 

потреби в оборотних коштах. 

Структура  джерел формування оборотних коштів підприємства. 

Показники ефективності використання оборотних  коштів. 

 

Тема 7. Кредитування  підприємств 

Особливості кругообігу коштів підприємств як передумова  кредитних відносин. 

Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. 

Банківський кредит - основна форма залучення підприємствами позичкових 

коштів. Принципи кредитування. Об’єкти  кредитування та їхні характеристики. 

Класифікація кредитів залежно від строків об’єктів  кредитування. 

Визначення потреб у кредитах. Раціональні межі кредитування. 

Кредитоспроможність підприємства та її показники. Банківський контроль у процесі 

кредитування. Гарантії своєчасності та повноти сплати кредиту. Кредитна заявка. Зміст 

кредитного договору та порядок укладання. Методи перевірки забезпечення кредиту. 

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диференціації і джерела сплати. 

Залучення банками тимчасово вільних  коштів підприємств. 

Товарний  кредит, умови його отримання та погашення підприємствами. 

Особливості кредитування підприємств в Україні в сучасних умовах 

господарювання. 

 

Тема 8. Фінансове  забезпечення відтворення основних засобів 

Склад і структура основних засобів підприємства. Показники стану та 

використання основних засобів. 
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Підходи до оцінки основних засобів. Амортизація і знос основних засобів. Методи  

амортизації  основних засобів. 

Відтворення основних засобів. Джерела фінансування  відтворення основних 

засобів. Капітальні вкладення підприємств, методи і джерела  їх фінансового 

забезпечення. Капітальний  ремонт основних засобів і джерела його фінансування. 

Особливості формування інвестиційного капіталу в Україні в сучасних умовах. 

 

Тема 9. Фінансове планування на підприємствах 

Зміст, мета і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес 

визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень. 

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. 

Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. 

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного 

періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна 

база для фінансового планування. 

Зміст і структура фінансового плану підприємства. 

Розрахунок доходів. Визначення доходу від реалізації продукції, робіт та  послуг. 

Розрахунок  надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності. Визначення потреби в 

довгострокових кредитах, у залученні коштів  з інших зовнішніх джерел. 

Планування витрат на виробництво й реалізацію продукції, відрахувань у цільові 

фонди, витрат на розширення, реконструкцію та технічне переоснащення виробництва. 

Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до  фінансового плану. 

Порядок складання. 

Виконання фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового плану. 

Зміст оперативного фінансування плану надходження коштів і проведення 

платежів, його призначення, порядок складання і контроль за виконанням.      Бізнес-план, 

його структура та призначення. 

 

Тема 10. Оцінювання фінансового стану підприємства 

Оцінка фінансового стану підприємства, її  необхідність і значення, інформаційне 

забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, 

які використовуються для оцінки  фінансового стану. 

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, розміщення та 

структури. Оцінка складу майна за такими показниками: основні кошти і довгострокові 

вкладення, оборотні  кошти (матеріальні оборотні кошти, гроші та короткострокові цінні  

папери). 

Оцінка ліквідності оборотних активів підприємства, оцінка їхньої ефективності. 

Платоспроможність підприємства як показник  фінансового стану. Суть 

платоспроможності та її оцінка за даними балансу. Показники платоспроможності 

підприємства. 

Суть фінансової стійкості підприємства. Система показників фінансової стійкості 

підприємства та її значення. 

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельної  роботи 

підприємства та його фінансовий стан. Оцінка рентабельності продукції Оцінка 

рентабельності виробничих фондів. Оцінка рентабельності власних коштів. Оцінка 

рентабельності довгострокових фінансових вкладень. 

Оцінка фінансового результату діяльності підприємства. Оцінка факторів, що 

впливають на прибуток. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 
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Тема 11. Фінансова санація підприємства 

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація 

підприємств, її економічний  зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка 

програми санації. Банкрутство підприємства: причини та наслідки. 

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. 

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка 

санації підприємства. 

Санація з реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації 

суб’єктів   господарювання. 

Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий  етап санаційного 

процесу.  
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КРИТЕРІЇ 

 оцінювання знань на вступному випробуванні з фаху  

для здобуття ступеня «Магістр» 

 

Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину. Теоретична 

частина вступного випробування складається з трьох теоретичних питань. Оцінка за 

правильну відповідь 50 балів, неправильну - 0. Практична частина вступного 

випробування складається з задачі, максимальна оцінка за повне правильне вирішення 

задачі 50 балів. 

Теоретичні питання (з кожного предмету): 

50 балами оцінюється методично грамотна і повна відповідь на теоретичне питання, 

відчувається творчий підхід студента до викладення матеріалу. 

40 балами оцінюється повна і правильна відповідь на теоретичне питання, але 

відсутній творчий підхід студента до викладення матеріалу. 

30 балами оцінюється повна і правильна відповідь на теоретичне питання, яка 

містить деякі несуттєві помилки у викладенні відповідей при повних знаннях програмного 

матеріалу, порушено логічну послідовність при викладенні матеріалу. 

20 балами оцінюється фрагментарно правильна відповідь на теоретичне питання, 

логіка викладення відповіді на запитання відсутня, робота складається з набору речень. 

10 балами оцінюється відповідь на теоретичне питання, якщо має місце недостатня 

повнота викладення матеріалу, неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої 

кількості неточностей у викладенні матеріалу. 

0 балами оцінюється відсутність, або повністю неправильна відповідь на теоретичне 

питання. 

Задача: 

50 балами оцінюється повне методично грамотне • математично правильне рішення 

задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з наведенням формул та розшифровкою 

умовних позначень, загальних висновків. 

40 балами оцінюється повне і правильне рішення задачі з представленням 

необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні 

помилки. 

30 балами оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих 

методичних помилок, які охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне 

правильне рішення задачі, яке виконано на половину. 

20 балами оцінюється фрагментарне правильне рішення задачі, яке виконане не 

більше, ніж на 25%. 

10 балами оцінюється фрагментарне, частково правильне рішення задачі, яке 

виконано менше, ніж на 25%). 

0 балами оцінюється відсутність, або повністю неправильне виконання задачі. 

За підсумками складання вступного випробовування вступник може набрати від 0 до 

200 балів включно. 

Вступник, який набрав менше, ніж 100 бали на комплексному фаховому 

випробуванні, до наступних випробувань не допускаються та участі в конкурсі не беруть. 

 

 


