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Дисципліни, що виносяться на складання вступного фахового 

випробування 

 

№ 

з/п 
Дисципліна  

1 Банківські операції 

2 Податкова система 

3 Бюджетна система 

4 Фінанси 
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Інформаційна база для складання вступного фахового випробування з дисципліни 

«Банківські операції» 

 

Тема1. Створення і організація діяльності комерційного банку 

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

Універсальні і спеціалізовані банки. Державний банк, кооперативний банк, банківські 

об’єднання, спілки і асоціації. Види  операцій банку. Доходи, витрати та прибуток банку.  

Порядок реєстрації банку.   Ліцензування діяльності комерційного банку. Основи 

організації і управління  банком.   Функціональні і територіальні підрозділи банку. Філії 

відділення і представництва. Порядок припинення  діяльності банку.  

 

Тема 2. Розрахунково-касові операції банків 

Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві. Готівкові та 

безготівкові розрахунки. Способи й форми безготівкових розрахунків. Міжгосподарські і 

міжбанківські безготівкові розрахунки. 

Форми безготівкових розрахунків : платіжні доручення платіжні вимоги-

доручення, чеки, акредитиви,  сфера використання і порядок проведення розрахункових 

операцій. Розрахунки з використанням пластикових карток.  

Способи безготівкових розрахунків і розрахунки на основі заліку взаємних вимог, 

розрахунки у порядку планових платежів. Сфера їх використання, порядок проведення 

розрахункових операцій. 

Організація   готівкових   грошових   розрахунків. Організація надходження 

готівкових грошей до кас комерційних банків. Порядок одержання та витрачання       

готівкових грошей. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова 

дисципліна і контроль за її дотриманням.  

Міжбанківські безготівкові розрахунки як обов’язкова передумова здійснення  

міжгосподарських  розрахунків. Міжбанківські кореспондентські відносини. Система 

електронних платежів НБУ. 

 

Тема 3 операції банків з векселями 

Розвиток  вексельного обігу в Україні. Характеристика і види векселів, схема 

розрахунків з використанням простого і переказного векселів. Суб’єкти  вексельних 

взаєморозрахунків.  Класифікація   операцій банків з векселями. Сутність операцій банків 

з векселями: врахування і перерахування векселів, кредитування під заставу векселів, 

авалювання і акцептування векселів,   видача банками гарантій  на забезпечення оплати 

векселів, операції по інкасування векселів,  доміциляція векселів, послуги банків по 

збереженню векселів клієнтів, емісія і використання банківських векселів. 

 

Тема 4. Кредитні операції банків 

Правові основи здійснення банківського кредитування. Форми і види кредитів, їх 

класифікація та економічна характеристика, види позичкових рахунків і їх 

характеристика. Умови кредитної угоди, кредитний договір. Кредитний ризик і засоби 

його мінімізації. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Застава як  засіб 

забезпечення виконання кредитних зобов’язань позичальника. Оцінка достатності 

забезпечення  позики. Порядок видачі і способи погашення позик. Плата за кредит та її 

диференціація. Етапи процесу кредитування.  Проблемні     позики.  Контроль  за 

використанням і погашенням кредиту.  

Форми і види кредитів, їх характеристика. Бланкові кредити, контокорентний      

кредит, види вексельних кредитів: кредит під заставу векселів, обліковий кредит, кредитів 

під заставу цінних паперів, види споживчих кредитів, перспективи розвитку іпотечного 

кредитування. 
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Тема 5.  Операції банків з цінними паперами 

Структура ринку цінних паперів, характеристика  видів цінних паперів. 

Нормативна база   для регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів. Загальна 

характеристика видів операцій банку на ринку цінних паперів.  

Цілі здійснення емісійної діяльності банку, способи здійснення емісії цінних 

паперів. Особливості емісії акцій і облігацій.  

Інвестиційний процес і його етапи. Цілі інвестиційної діяльності  банків на ринку 

цінних паперів, стратегічні  і портфельні інвестиції. Види інвестиційного аналізу. Участь 

банків у біржовій та позабіржовій торгівлі.  

 Види фінансового посередництва банків на фондовому ринку: комерційні, емісійні 

і комісійні послуги. Трастові операції з цінними паперами.  Сутність депозитарної і 

розрахунково-клірингової діяльності банків на ринку цінних паперів.  

Стан розвитку операцій банків з цінними паперами в Україні на сучасному етапі.  

 

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті 

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Відкриття 

валютних рахунків. Неторговельні операції комерційних банків: чеки як основна форма 

розрахунків в зовнішньоторговельних операціях, види чеків, порядок розрахунків,  інкасо,  

банківський переказ, розрахунки з використанням акредитивів, види акредитивів і їх 

характеристика.  

Види конверсійних операцій, валютний арбітраж, характеристика операцій спот, 

форвард і своп. 

Контроль і регулювання валютних операцій, валютна позиція банку. 

 

Тема7. Нетрадиційні  банківські операції та послуги 

Сутність поняття “послуги”, їх класифікація.  Характеристика лізингових операцій 

банку, види лізингу, порядок розрахунку лізингових платежів. Сутність факторингу, 

форфейтинг як різновид факторингу. Трастові послуги, операції з дорогоцінними 

металами,  консультаційні послуги,  сутність фінансового інжинірингу.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА  

Основна: 

Закони та інші нормативні документи 
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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 20.05.1999  № 679 -ХІV.  

6. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР (зі 
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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-VІ. 
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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. 
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18. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 
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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. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою 

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

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

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

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

затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320. 

28. 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). 

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

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

30. 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). 

31. 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. 

32. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за 

порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 
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28.08.2001 № 369 (зі змінами і доповненнями). 

33. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою 

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

доповненнями). 

34. Положення про порядок формування та використання банками резервного 

фонду, затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.2001 № 334. 

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

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

36. Положення про порядок формування і використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене 

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

37. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків 

України, затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378. 

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

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

39. 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). 

40. Положенням про порядок емісії спеціальних платіжних засобів  і здійснення 

операцій з їх використанням,  затверджене постановою  Правління  НБУ     від 30.04.2010 

N 223. 

41. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в 

національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 

16.12.2002 № 508. 

42. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ 

від 08.02.2000 № 49 (зі змінами і доповненнями). 

43. 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). 

44. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими 

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

доповненнями). 

45. 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). 

46. 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. 

47. 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).  

48. Постанова КМУ про Державну іпотечну установу від 17 липня 2009 р. № 768.  

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

49. 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). 

50. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені постановою Правління НБУ 

від 10.08.2005 № 281 (із змінами і доповненнями). 

Підручники та посібники 

51. Банківські операції: Підручник. – Вид. 4-те, без змін. - /А.М. Мороз, М.І. 

Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А.М. Мороза. – К: КНЕУ, 2009. – 608. 
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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. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних 

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

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

Юнити, 2001. – 310 с. 

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

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

57. Коваленко М.А., Білінкіс В.М., Сухомлин Л.Є. Операції сучасного 

комерційного банку: Навчальний посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472с. 

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

А.С.К.», 2003. – 928 с. 

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

2000. – 215 с.  

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

думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с. 

61. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний 

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

62. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник 

2-ге від., пер. і доп.  – К.: Знання, 2007 – 796 с. 

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

ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с. 

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

с. – 276 с. 

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

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

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

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

Допоміжна: 

1. 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. 

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

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

Прес”, 2002. – 438 с. 

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

– 480 с.  

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

консультационный центр, 1998. – 573 с. 

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

Кондор, 2007. – 528 с.  

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

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

8. 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. 

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

Кірєєва М.П., Денисенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.   
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10. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-

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

Університетська книга, 2009. – 224с.   

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

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

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

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

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

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

14. 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.  

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

К.: Ника-Центр, 2003. – 528 с. 

16. 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 Департамент України 

7. www.finservis.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.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.users.i/com.ua
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Інформаційна база для складання вступного фахового випробування з дисципліни 

«Бюджетна система» 

 

Тема 1. Засади бюджетного устрою 

Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету. 

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Державний бюджет як 

економічна категорія. Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин. Правовий 

характер бюджету, його чинники. Закон про Державний бюджет України. Бюджетна 

політика Української держави. Основи бюджетного устрою, встановлення принципів 

побудови бюджетної системи, виділення окремих видів бюджетів. 

 

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України 

Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок. Принципи побудови 

бюджетної системи України та їхня характеристика. Місцеві бюджети, їхнє місце у 

бюджетній системі України. Бюджетна класифікація:  необхідність , суть і принципи 

побудови, характеристика підрозділів. Класифікація доходів бюджету, класифікація 

видатків та кредитування бюджету, класифікація фінансування бюджету та класифікація 

боргу. 

 

Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету 

Соціально-економічний зміст доходів бюджету, методи формування та джерела. 

Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання процесу формування 

доходів бюджету. Соціально-економічна сутність податків, їхні функції. Податкова 

система та її розвиток. Загальна характеристика податкових надходжень до бюджету. 

Неподаткові надходження до бюджету та їхня характеристика. Загальна характеристика 

доходів від      операцій з капіталом. Трансферти та їхня роль і місце у доходах бюджету. 

 

Тема 4. Склад і структура видатків державного бюджету 

Склад і структура видатків бюджету. Роль видатків бюджету у               

фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку держави. Галузева і 

цільова структура бюджетних видатків. 

 

Тема 5. Фінансування державного бюджету України 

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний 

дефіцит. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення, соціально-економічні 

наслідки, джерела покриття, шляхи та методи подолання. 

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне 

фінансування, державне фінансування інвестицій. Методи бюджетного          

фінансування. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий план бюджетної 

установи. Порядок складання і затвердження кошторисів бюджетних установ. 

 

Тема 6. Обслуговування боргових зобов`язань державного бюджету України 

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний і капітальний 

державний борг. Обслуговування державного боргу. Управління державним боргом та 

його способи: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним 

співвідношенням, відстрочення погашення, анулювання. 

 

Тема 7. Бюджети місцевого самоврядування 

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Нормативи відрахувань 

податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування.  
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Тема 8. Доходи і видатки місцевих бюджетів України 

Джерела та методи формування доходів місцевих бюджетів. Склад і  структура 

доходів місцевих бюджетів України. Правове регулювання процесу формування доходів 

місцевих бюджетів. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Видатки місцевих 

бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 

 

Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини 

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів. Трансферти: 

субсидії, субвенції, дотації. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. 

 

Тема 10. Бюджетне планування і контроль 

Бюджетний процес в Україні, його суть, особливості та етапи. Суть, принципи і 

завдання бюджетного планування. Бюджетне планування як складова частина 

фінансового планування. Місце і роль бюджетного планування у системі соціально-

економічного планування в Україні. Економічні основи бюджетного планування в умовах 

ринкових відносин. Етапи та методи бюджетного планування. Порядок складання проекту 

державного бюджету України.  

Необхідність, суть, призначення, функції та завдання бюджетного контролю.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА 
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2. Бюджетний кодекс України. Затверджений ВРУ 08.07.2011 р. 

3. Податковий кодекс України. Затверджений ВРУ 02.12.2010 р.  

Закони України: 

4. «Про державний бюджет України» на відповідний рік 

5.  «Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в 

Україні» від 05.02.98. 

6. «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000 р. 

7. «Про Державну контрольно–ревізійну службу України» від 26.01.93. 
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15. «Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування на випадок 
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редактування В.М.  Федосова – К.: Либідь, 2000. 

26. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва 
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навчальної літератури, 2004.  – 544 с. 

31. Василенко Н.І., Масленнікова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. посібник.- К.: 

КНТЕУ, 2002. 

32. Германчук П. К., Стефаник І. Б. та інші Державний фінансовий контроль. 

Ревізія та аудит. – АВТ – К: 2004р. 

33. Загорський В. С., Вовчак О. Д. та інші Фінанси К: Знання 2006. – 247с. 

34. Кучер Г.В. Управління державним боргом. –К.: КНТЕУ, 2002. 

35. Луніна І.О. Державні фінанси у  перехідний період. Харків: Форт, 2000. 

36. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси – К: ЦУЛ, 2002р. 

37. Петленко Ю.В., Рожко О.Д.  Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій – К.: 

Кондор, 2003 – 282 с. 

38. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник 2-е видання, доп.  і 

переробл. – К : КНЕУ, 2005. – 240с. 

39. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 

2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання – прес, 2003. – 523 с. 

40. Страхування. Підручник /Керівник авт. Колективу і наук ред. С.С. Осдець – 

Вид. 2-е доп. і переробл. – К.:  КНЕУ, 2002 

41. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 

312 с. 

42. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 240 с. 

43. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 560 с.  

44. Страхування: Підручник /Керівник авт. Колективу і наук ред. С.С. Осадець – 

Вид. 2-е доп. і переробл. – К.:  КНЕУ, 2002. - 599 с. 

45. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 

с. 
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46. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. д.е.н.  проф. Юрія С.І.  – 

Тернопіль: Карт – бланш, 2002. – 357 с. 

47. Фінанси: Навч. посіб./ О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І.Оспіщев та ін.; За ред. 

В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. - 415с. 

48. Фінанси підприємств. Підручник / кер.авт. кол. і наук ред. проф. Поддерьогін 

А.М.  – 5-е видання – К.: КНЕУ, 2004. - 546 с. 

49. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Ніос, 

2000.  

50.  Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге 

вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818с.  

51.  Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Пдручник. 

– К.: Кондор. – 2006. – 464 с.  

Періодичні видання 

1. «Фінанси України» 

2. «Економіка України» 

3. «Вісник Державної податкової служби» 

4. «Урядовий кур’єр» 

5. «Відомості Верховної Ради України» 

Web – сторінки 

1. Верховна Рада України –  http: // www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України - http: // www.kmu.gov.ua/control/ 

3.  Міністерство фінансів України – http: // www.minfin.gov.ua/ 

4. Державна податкова адміністрація України – http: // www.sta.gov.ua/ 

5. Рахункова палата України – http: // www.ac-rada.gov.ua/main.asp  

6. Комітет з питань бюджету Верховної Ради України – http: // budget.rada.gov.ua/  

7.  Газета «Урядовий кур’єр» - щоденне видання органів державної виконавчої 

влади України - http: // uamedia.visti.net/uk/   

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/main.asp


 13 

Інформаційна база для складання вступного фахового випробування з дисципліни 

«Податкова система» 

 

Тема 1. Засади організації податкової системи України 

Сутність податків, їх визначення та ознаки. Податки в системі доходів бюджету 

держави. 

Функції податків. Фіскальна та регулююча функції податків, механізм їх реалізації. 

Співвідношення функцій у різних видів податків. Податки як основа фінансової бази 

держави. Основні напрями податкового регулювання економіки і соціальної сфери. 

Елементи системи оподаткування: платник (суб'єкт) і носій податку, об'єкт 

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

побудови податкових ставок. Тверді і процентні ставки. Види процентних ставок: 

процентні, прогресивні і регресивні, їх комбінації. Проста і складна прогресії 

оподаткування. 

Класифікація податків, її ознаки. Класифікація за формою оподаткування - прямі й 

непрямі податки. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування - 

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

державної влади, які їх установлюють, - загальнодержавні і місцеві. Класифікація податків 

залежно від способу їх стягнення - окладні і розкладні. 

Податкова система України, основні етапи її становлення. Склад та структура 

податкової системи України, законодавчі акти, що її регулюють. Принципи побудови 

податкового законодавства України, їх реалізація відповідно Податкового кодексу 

України. 

Структурна побудова податкової системи. Вимоги та фактори, що визначають 

структуру податкової системи. Рівень бюджетної централізації валового національного 

продукту і чинники, що його визначають. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Фактори, що 

визначають напрями і характер податкової політики.  

Податкова служба України, її організаційна структура та функції. Законодавство 

України про державну податкову службу. Права, обов'язки, відповідальність працівників 

державних податкових інспекцій, їх персональні звання та соціальний статус. 

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Правове 

регламентування встановлення й справляння податків. Законодавчі акти України з питань 

оподаткування.  

 

Тема 2. Податок на додану вартість 

Становлення та розвиток непрямого оподаткування в Україні. Економічне та 

соціальне значення непрямих податків. 

Види непрямих податків. особливості оподаткування. 

Визначення термінів і понять. Платники і ставки податку на додану вартість. 

Об’єкт оподаткування, особливості його визначення в різних галузях. 

Методика включення податку в ціну товарів, робіт і послуг. Податок на додану 

вартість як ціноутворюючий фактор. 

Порядок обчислення податку на додану вартість. Облік  платників податку. 

Документальне оформлення ПДВ. Податкова накладна, реєстр платників податку на 

додану вартість. Сутність, призначення цих документів, порядок ведення, основні 

реквізити. 

Пільги з податку на додану вартість. Пільги для окремих товарів, робіт і послуг. 

Пільги для окремих платників. Спрямованість пільг і їхня дія. 

Порядок і строки сплати податку на додану вартість. Декларування податку на 

додану вартість, зміст декларації, порядок її складання й подання до податкової інспекції. 

Терміни подання декларацій. 
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Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильність сплати податку на 

додану вартість. Камеральна перевірка декларації і оформлення результатів перевірки. 

Документальна перевірка платників, її організація і основні напрямки. Перевірка повноти 

визначення оподатковуваного обороту. Оформлення результатів документальної 

перевірки та порядок їх реалізації. Фінансові санкції за порушення термінів сплати 

податку на додану вартість і за неправильне його обчислення. 

 

Тема 3. Акцизний податок і мито 

Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного податку та 

об'єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. 

Порядок включення акцизного податку в ціну товарів. Методика обчислення сум 

акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Документальне оформлення 

акцизного податку, порядок складання податкової  звітності з акцизного податку. 

Пільги з акцизного оподаткування. 

Строки сплати акцизного податку та подання декларацій. Порядок камеральної та 

документальної перевірок декларацій, оформлення та реалізація їх результатів. Фінансові 

санкції за порушення законодавства з акцизного оподаткування. 

 Мито як джерело доходів бюджет держави, митна політика держави. Організація 

митної справи: митна територія та мигни; кордон, митний контроль, ввезення, вивезення 

та транзит товарів, митна декларація і декларанти. 

Платники ввізного мита, об'єкти справляння мита, ставки ввізного мита, порядок 

сплати. Вивізне та транзитне мито. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння 

мита та порядок його перерахування до бюджету. Інші митні доходи держави. 

 

Тема 4. Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування результатів підприємницької діяльності. Податок на 

прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування. 

Визначення термінів оподаткування прибутку на основі норм розділу ІІІ Податкового 

кодексу. 

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. 

Оформлення та реалізація результатів документальної перевірки. Фінансові санкції 

за порушення норм оподаткування прибутку. 

 

Тема 5. 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 оподаткування. Загальний 

оподатковуваний дохід. Податкова знижка та податкові соціальні пільги. Ставки податку.   

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

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. 

Контрольні функції податкових інспекцій щодо ПДФО. Контроль за своєчасністю 

й повнотою перерахування підприємствами до бюджету податку, утриманого з робітників 

і службовців. Фінансові санкції за порушення правил розрахунків і неповне утримання 

податку. Особливості контролювання доходів від підприємницької діяльності. Поточна 

робота протягом року. Перевірка достовірності поданих за підсумками року декларацій. 

Фінансові санкції за неподання декларацій чи включення до них недостовірних даних. 

 

Тема 6. 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 

системи оподаткування. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного 

податку.  

 

Тема 7.  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. 
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Тема 8. Плата за землю 

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 побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки 

податку. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх 

місцезнаходження та якісних характеристик. 

Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок 

установлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати, 

фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення. Порядок 

установлення ставок податку. Розрахунки з бюджетом: порядок і строки сплати, фінансові 

санкції за несвоєчасність розрахунків з бюджетом. 

Контроль за сплатою земельного податку. 

 

Тема 9. 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 10. Збори до фондів державного соціального страхування 

Склад щомісячних відрахувань обов'язкових страхових внесків до державних 

цільових фондів. Напрями використання коштів цільових державних фондів.  

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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Контроль податкових органів за правильністю обчислення та своєчасністю сплати 

обов’язкових страхових платежів. Штрафні санкції до порушників страхового 

оподаткування. 

 

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. 

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. 
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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. Розвиток податкової системи України 

Податкова система, основні вимоги до неї. Основні загальнонаукові основи 

побудови податкової системи: принцип вигоди - ціна по Ліндалю; принцип 

платоспроможності на підставі діаграми Лоренца та коефіцієнта Джині; принцип 

визначальної бази – аналіз оптимальної норми оподаткування згідно теорії Лаффера. 

Характеристика системи оподаткування в Україні. 

Податкова політика та її напрями. Характер податкової політики: фіскальної 

достатності, економічної ефективності; соціальної спрведливості; стабільності; гнучкості.  

Типи податкових систем. Загальна характеристика основних типів податкової 

політики: дискреційна та недискреційна, їх вплив на ВВП, зайнятість, інфляцію. Системи 

оподаткування: регресивна, прогресивна  і пропорційна. Визначення податкового 

навантаження платників податків на макрорівні для характеристики податкової політики 

держави.  
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Інформаційна база для складання вступного фахового випробування з дисципліни 

«Фінанси» 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки. суть і функції фінансів 

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси  в економічній 

системі держави. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. 

Специфічні ознаки фінансів, їх призначення. Необхідність фінансів за умов товарного 

господарства. 

Взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи. Моделі 

фінансових відносин у суспільстві. 

Економічна суть і  призначення фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт 

як основне джерело фінансових ресурсів. Склад і структура фінансових ресурсів в 

економіці держави. Баланс фінансових ресурсів і витрат у державі. Вплив фінансів на 

розвиток суспільного виробництва. 

Функції фінансів. Розподільна функція, її  зміст. Обєкти й субєкти розподілу та 

перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація 

та її роль у реалізації контрольної функції фінансів. 

 

Тема 2. Фінансова політика держави 

  Фінансова політика як форма економічної політики держави. Основні напрямки 

фінансової політики. Фінансова політика України  на сучасному етапі. 

 Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. 

Складові елементи фінансового механізму. 

     Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових 

планів, їх характеристика. Зведений фінансовий баланс держави. Основні зміни у 

фінансовому плануванні в процесі  переходу до ринку. 

     Управління фінансами. Об’єкти та суб’єкти управління. Функції  вищих 

законодавчих і виконавчих органів  державної влади й управління щодо загального 

управління  фінансами. Функції Міністерства фінансів України, Державної податкової та 

митної служби України, їхніх структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного 

управління  фінансами. Галузеве управління фінансами, що здійснюється на рівні 

міністерств, відомств, підприємств і організацій. 

     Сутність фінансового контролю, його значення. Види, форми і методи 

фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. 

Становлення  та розвиток аудиторської  діяльності  в Україні. Економіко - правові основи 

регулювання  фінансових  відносин. 

 

Тема 3. Фінансова система 

Поняття фінансової системи Сфери фінансів : державні, міжнародні, фінанси 

підприємств і організацій, страхування, фінансовий ринок. Ланки фінансових відносин, 

взаємозв’язок між  ними. Характеристика складових елементів фінансової системи 

України.. 

Склад  фінансової системи  за організаційною структурою. Управління  фінансами. 

Правові та організаційні основи фінансової системи. Вплив фінансової система на  

темпи та пропорції розвитку економіки. 

 

Тема 4. Фінанси  суб’єктів господарювання 

Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи  організації. 

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. 

Взаємодія фінансового механізму з  господарським механізмом і фінансовою політикою. 

Складові елементи фінансового механізму. 
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Особливості організації і функціонування  фінансів різних форм власності і видів 

діяльності. 

Дохід від реалізації продукції робіт, послуг Поняття валового  та чистого походу, їх 

розподіл. 

Основні засоби, їх склад. Джерела фінансування відтворення  основних засобів. 

Оборотні кошти підприємств, їх економічна суть. Методи визначення потреби в 

оборотних коштах. 

Фінансовий стан підприємства. Система показників оцінки фінансового стану.  

Ліквідність і платоспроможність підприємства. 

 

Тема 5. Податки 

Передумова виникнення і розвитку податків. Суть і функції податків. Класифікація 

податків, її ознаки. Види податків.  

Податкова система: поняття, побудова. Принципи й методи оподаткування. 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні. Пряме оподаткування в 

Україні. Непряме  оподаткування та його види. Платежі за ресурси та інші надходження. 

Сучасні податкові системи зарубіжних країн. Становлення та розвиток податкової 

системи України. 

 

Тема 6. Бюджет  

 Бюджет як економічна категорія. Місце бюджету в економічній системі держави. 

Розподільна та контрольна функції бюджету. 

Структура  бюджетної  системи та принципи її  організації. Види бюджетів в 

Україні.  

Економічна суть доходів і видатків бюджету України, їх склад і структура. 

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів і видатків  бюджету. 

Бюджетний процес, та його учасники. Стадії бюджетного процесу.. 

Порядок складання, розгляду, затвердження і виконання   державного  та місцевих 

бюджетів. Роль Державного казначейства у касовому виконанні бюджетів. 

Бюджетний дефіцит та бюджетний профіцит. Поняття та причини виникнення. 

Проблеми  скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.  

 

Тема 7.  Державний  кредит  і  державний  борг 

Економічна суть державного кредиту. Його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. 

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит, їх форми. 

Розвиток міжнародного державного кредиту. 

Державний борг. Структура державного боргу та механізм його формування. 

Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. 

Джерела погашення державного боргу.  

Управління  державним боргом і його обслуговування. Державний борг України та 

механізм його обслуговування. Вплив державного боргу на фінансове становище держави. 

 

Тема 8. Місцеві фінанси 

Суть місцевих фінансів, їх склад і роль  у здійсненні політики зміцнення економічної 

самостійності адміністративно-територіального формувань за умов ринкових відносин. 

Місцеві бюджети, їх доходи й видатки. 

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. 

Фінансування витрат  місцевого господарства. Фінансування адміністративного 

апарату  місцевих органів влади. 

Міжбюджетні трансферти, їх види. 
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Тема 9.  Спеціальні цільові фонди держави 

Цільові фонди. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб. Бюджетні та 

позабюджетні цільові фонди. 

Централізовані державні цільові фонди й фонди місцевих Рад народних депутатів, 

джерела їх формування і основні  напрямки використання. 

Джерела доходів та напрямки видатків Пенсійного фонду, Фонду соціального 

страхування, Фонду сприяння зайнятості населення. Позабюджетні фонди органів 

місцевого самоврядування. 

Спеціальні позабюджетні  фонди міністерств, їх цільове призначення. 

 

Тема 10. Страховий ринок 

Економічна необхідність і роль страхування. Особливості фінансових відносин у 

сфері страхування, їх розвиток. 

Система страхових фондів. Учасники страхових відносин і їх інтереси. 

Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику.    Принципи 

обов’язкового і добровільного страхування. Страхування майна юридичних і фізичних 

осіб, його види та форми. 

Страхування кредитних і фінансових ризиків, відповідальності. Економічна 

необхідність, значення, види. Умови страхування  кредитних і фінансових ризиків, 

відповідальності. 

Особисте страхування, його суть і значення для забезпечення соціального захисту 

громадян. Види особового  обов’язкового і добровільного страхування. Медичне 

страхування. 

Перестрахування. Необхідність і роль перестрахування для забезпечення сталості 

страхових операцій. 

Доходи і витрати страховика. Страхові платежі як основне джерело доходів 

страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування  страхових сум, відрахування в 

запасні й резервні фонди. 

Фінансові  результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових  

організацій, його розподіл і використання. 

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. 

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування  страхової  

діяльності. 

       

Тема 11. Фінансовий  ринок 

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі  фінансових 

ресурсів. Структура фінансового ринку. Ринок грошей і  ринок капіталів. Первинний і 

вторинний фінансовий ринки; біржовий і позабіржовий ринки. Економічні передумови 

оформлення фінансового ринку в Україні. Суб’єкти фінансового ринку. 

Види цінних паперів, які можуть випускатися й обертатися в  Україні: акції, 

облігації, казначейські зобов’язання, ощадні, депозитні сертифікати, векселі. Основні 

характеристики цінних паперів. 

Правове регулювання  фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу  цінних 

паперів. 

Оподаткування доходів за цінними паперами. Державний контроль за випуском і 

обігом цінних паперів. Українська фондова  біржа. 

Правове  регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу цінних  

паперів. 

Оподаткування доходів  та цінними  паперами. Державний  контроль за випуском і 

обігом цінних паперів. Українська фондова біржа.      

Організація і порядок роботи. Правила торгівлі. Види угод, порядок проведення  

розрахунків та допуску цінних паперів до обігу на Українській фондовій біржі. 
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Брокерські (дилерські) контори. Формування статутного капіталу біржі. Розподіл 

прибутку біржі.    

Проблеми  та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 

  

 

Тема 12. Міжнародні фінанси 

Поняття  міжнародних фінансів. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. 

Міжнародні фінансові операції.  Міжнародні  розрахунки  (інкасо, акредитив,  

банківський переказ). Діючі правові  режими (національні, найбільшого сприяння,  

спеціальні), їх  сутність.  

Організація проведення фінансових операцій в спеціальних зонах (СЕЗ) та  

територіях  пріоритетного розвитку (ТПР) в Україні. 

Оподаткування суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності:  Міжнародний 

фінансовий ринок, Валютний ринок та  валютні  системи. Види  валютних систем : 

національні,  регіональні , світові. Валютні операції. Митне  регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми зовнішньоекономічної заборгованості 

України. 
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КРИТЕРІЇ 

 оцінювання знань на вступному випробуванні з фаху для здобуття ступеня 

«бакалавр» 

 

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 бере. 

 


