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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти здійснюється дистанційно відповідно до  

Тимчасового порядку організації проведення заліково-екзаменаційної сесії та атестації 

здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (у синхронному режимі) з використанням 

засобів комунікацій та платформ дистанційного навчання із забезпеченням надійної 

автентифікаії здобувачів. 

 

Державний екзамен зі спеціалізації є формою проведення атестації здобувачів вищої 

освіти та є завершальним етапом навчального процесу випускників освітнього ступеня – 

«бакалавр», який має підтвердити: 

- рівень відповідності теоретичної та практичної підготовки вимогам освітньої 

програми магістра; 

- вміння студентів оперувати знаннями, отриманими з комплексу нормативних 

дисциплін. 

 

Метою проведення державного екзамену зі спеціалізації є комплексна перевірка 

теоретичних знань та практичних навичок студентів із таких нормативних дисциплін: 

фінанси, гроші і кредит, фінанси суб‘єктів підприємництва, банківська система, бюджетна 

система, митна справа, податкова система, страхування. 

 

Вивчення комплексу нормативних дисциплін освітнього ступеня «бакалавр» 

спрямоване на підготовку фахівців для самостійної роботи в державних податкових, митних, 

фінансових органах, органах державної казначейської служби, банках, страхових компаніях, 

бюджетних установах та на підприємствах різних організаційно-правових форм і форм 

власності.  

  

Головною функцією державного екзамену зі спеціалізації є контроль та оцінка рівня 

знань з нормативних дисциплін. Реалізація цієї функції передбачає перевірку теоретико-

методологічних принципів, проблем і положень дисциплін, а також вміння їх 

використовувати для аналізу фінансово-економічних процесів і в практичній діяльності. 

Важливе значення має функція виявлення навичок виконання практичних завдань, 

конкретного аналізу проблемних ситуацій на макро- і мікроекономічних рівнях 

 

Бакалавр з   фінансів,   банківської   справи   та   страхування   за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, митна та податкова справа» повинен: 

 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв‘язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
фінансової системи. 

 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем. 

 Вміти визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 

 Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної, податкової та 

митної систем, фінансів суб‘єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

 Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна, податкова системи, митна система, фінанси 

суб‘єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування). 
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 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

 Вміти формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію. 

 Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

 

Для підготовки бакалаврів з   фінансів,   банківської   справи   та   страхування   за 

освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» створено навчально-

методичний комплекс, що складається з лекцій, планів семінарських занять, завдань для 

самостійних і практичних робіт, тестових та інших завдань для контролю знань студентів, на 

базі якого розроблено завдання екзаменаційних білетів для державного екзамені зі 

спеціалізації. 

 

Завдання екзаменаційних білетів складені відповідно до навчальних та робочих 

програм з дисциплін: фінанси, гроші і кредит, фінанси суб‘єктів підприємництва, банківська 

система, бюджетна система, митна справа, податкова система, страхування. 

  

Завдання з навчальної дисципліни «Фінанси» ‒ передбачають засвоєння суті та 

механізму функціонування фінансів, їх функцій; рольі фінансів у ринковій економіці, 

закономірності їх еволюційного розвитку; розкриття теоретичних основ державних, 

корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.  

  Завдання з дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва» передбачать засвоєння 

основних принципів залучення, формування та використання фінансових ресурсів суб‘єктів 

підприємництва; класифікацію витрат суб‘єкта підприємництва на виробництво і реалізацію 

продукції; сутність прибутку як економічної категорії та принципи його розподілу і 

використання; сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів; методи 

і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану суб‘єкта підприємництва; 

основні принципи оподаткування прибутку суб‘єкта підприємництва. 

 Завдання з навчальної дисципліни “Банківська система" передбачать: засвоєння 

поняття, структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її 

елементів; методи проведення банківських операцій та надання банківських послуг, аналіз 

банківської діяльності; показники, які характеризують фінансовий стан банку; порядок 

здійснення регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності; методи та важелі у 

системі фінансової безпеки банків;стан, проблеми та перспективи розвитку банківської 

системи України. 

Завдання з навчальної дисципліни “Бюджетна система" передбачають засвоєння на 

базі чинного бюджетного законодавства сутності та ролі бюджету держави, бюджетної 

системи України, її структури та принципів побудови, складу і структури доходів і видатків 

бюджетів різних рівнів, міжбюджетних відносин, основ бюджетного планування, 

кошторисного фінансування установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної 

культури і спорту, соціального захисту населення, органів управління, а також здійснення 

контролю фінансовими органами за ефективним і цільовим використанням бюджетних 

коштів. 

Завдання з навчальної дисципліни "Податкова система" передбачають засвоєння 

основ податкової системи, принципів її побудови, нормативно-правових актів та 

інструктивного матеріалу щодо порядку визначення платників податків, об‘єктів 

оподаткування, нарахування і сплати податків та платежів до відповідних бюджетів, 

проведення невиїзних, планових, позапланових документальних перевірок податкової 

звітності платників, накладання і стягнення фінансових санкцій за порушення чинного 

податкового законодавства, а також набуття студентами практичних навичок з перелічених 

питань. 
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Завдання з навчальної дисципліни "Митна справа" передбачають особливості розвитку 

митної справи в Україні; особливості здійснення та декларування товарів у режимах імпорту, 

експорту та транзиту; види порушення та ступінь відповідальності; розрахунок митної 

вартості та загальнодержавних податків у сфері здійснення ЗЕД; особливості здійснення 

митного контролю та декларування товарів; особливості валютного законодавства України. 

Завдання з навчальної дисципліни "Страхування" передбачають засвоєння сутності, 

функцій, принципів і ролі страхування в умовах ринкової економіки; розвитку страхового 

ринку та державного регулювання страхової діяльності; умов особистого та майнового 

страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та 

зарубіжного досвіду; особливостей та шляхів удосконалення фінансової діяльності 

страховиків. 

 

2. Організація та проведення підсумкової атестації 

Порядок проведення підсумкової атестації оприлюднюють на сайті факультету 

управління фінансами та бізнесу та доводиться до відома здобувачів вищої освіти та членів 

Екзаменаційної комісії. Перелік питань для проведення підсумкової атестації затверджують 

на засіданні кафедри та доводиться до відома здобувачів освіти.  

Державний екзамен та передекзаменаційні консультації проведяться у форматі 

відеоконференції, які  передбачають в тому числі, попередню перевірку технічних 

параметрів налаштування зв'язку із здобувачами освіти та при необхідності усунення 

технічних помилок. 

Під час проведення підсумкової атестації забезпечується цифрова фіксація 

(відеозапис та аудіозапис) процесу атестації у формі складання державного екзамену з 

попереднім оголошенням членам Екзаменаційної комісії та здобувачам освіти про 

проведення такої цифрової фіксації до початку засідання. Реєстрацію та ідентифікацію особи 

здобувача здійснююєть з використанням особистої електронної скриньки студента. 

Після завершення засідання Голова Екзаменаційної комісії оголошує здобувачам 

освіти результати складання підсумкової атестації в режимі відео конференції, а секретар 

Екзаменаційної комісії вносить відповідні оцінки в протокол засідання Екзаменаційної 

комісії. 

У разі виникнення під час складання державного екзамену обставин непереборної 

сили здобувач освіти повинен негайно повідомити Екзаменаційну комісію про ці обставини 

за допомогою визначеного каналу зв‘язку (телефон, месенджер тощо) з обов‘язковою фото- 

або відеофіксацією стану виконання завдань та об‘єктивних факторів, що перешкоджають 

його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання державного екзамену 

визначає Екзаменаційна комісія (з відміткою у протоколі). Рішення  прийняте 

Екзаменаційною комісією повідомляється здобувачу освіти. Якщо здобувач освіти 

несвоєчасно повідомив, аб не повідомив Екзпменаційну комісію про технічні проблеми, тоді 

Комісія приймає відповідне рішення щодо такого здобувача в індивідуальному порядку.  

Державний екзамен зі спеціалізації передбачає письмове виконання завдань 3-х рівнів 

складності: 

1 рівень – завдання з вибором відповіді (20 тестових завдань) 

2 рівень – 10 завдань із короткою відповіддю (одна правильна відповідь); 

3 рівень – практичне завдання (2 задачі) 

Здобувачі освіти отримують екзаменаційні білети на свою адресу електронної пошти, 

а відповіді надсилають на зворотню адресу, звідки завдання були надіслані. При отриманні і 

виконанні письмових завдань здобувачі освіти постійно знаходяться в режимі відео 

конференції. 

Завдання кожного рівня оцінюються за відповідними критеріями. 

Державний екзамен зі спеціалізації  триває 2 академічні години. 
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 На титульному листку студенти вказують своє прізвище, ім‘я, по батькові, № 

екзаменаційного білету та № академічної групи. 

 

До здачі державного екзамену зі спеціалізації допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навчального плану: мають залікові та екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін, 

захистили курсові роботи, звіт про проходження виробничої практики. 

За результатами екзамену (у разі одержання позитивної оцінки) студентам 

присвоюється кваліфікація бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування (фінанси, 

митна та податкова справа).  Присвоєння кваліфікації здійснює Екзаменаційна комісія, 

порядок роботи і функції якої визначаються  рекомендаціями Міністерства освіти і науки 

України. 
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
3.1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 

Тема 1 

Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

 Предмет фінансової науки. Сутність фінансів. Функції фінансів. Взаємозв‘язок та 

взаємодія фінансів з іншими економічними категоріями розподільчого характеру.  

 

Тема 2 

Генезис і еволюція фінансів 

Зародження фінансових відносин у Стародавньому світі. Розвиток фінансових 

відносин за часи докапіталістичних формацій. Фінанси за часи розвитку капіталізму (з 

початку ХІХ століття до сучасного періоду).  

 

Тема 3 

Становлення та розвиток фінансової науки 

 Становлення фінансової науки. Розвиток фінансової науки у XV-ХIХ сторіччях. 

Фінансова наука кінця XIX - початку ХХ ст. Сучасний період розвитку фінансової науки.  

 

Тема 4 

Фінансова політика і фінансове право 

 Сутність фінансової політики. Види та інструменти фінансової політики. Фінансове 

право. 

  

Тема 5 

Фінансовий механізм 

 Сутність фінансового механізму. Фінансове планування. Фінансові важелі.  

 

Тема 6 

Фінансова система та характеристика її сфер і ланок 

 Поняття фінансової системи, її структура, властивості та принципи побудови. 

Характеристика сфер та ланок фінансової системи. Система управління фінансами в Україні. 

Сучасні проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її вдосконалення.  

 

Тема 7 

Податки та податкова система 

Сутність та характеристика податків. Класифікація податків. Податкова система. 

 

Тема 8 

Бюджет та бюджетна система 

Економічна сутність бюджету, його ознаки. Бюджетна система та бюджетний устрій. 

Теоретичні аспекти організації міжбюджетних відносин. 

 

Тема 9 

Бюджетна політика 

 Сутність та значення бюджетної політики України. Бюджетний процес в Україні. 

Стратегія і тактика. Оцінка ефективності бюджетної політики. Основні завдання та напрями 

бюджетної політики України.  

 

Тема 10 
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Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

 Економічна рівновага як основна передумова формування збалансованого бюджету. 

Концептуальні основи формування бюджетного дефіциту. Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту.  

 

Тема 11 

Державний кредит 

 Економічна природа та сутність державного кредиту. Державний борг та його 

соціально-економічні наслідки. Управління державним боргом. 

 

Тема 12 

Місцеві фінанси, бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 

Місцеві фінанси у складі фінансової системи України. Місцеві бюджети – провідна 

ланка місцевих фінансів. Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання. 

 

Тема 13 

Державні цільові фонди та соціальна політика 

 Сутність, функції та класифікація державних цільових фондів. Державні цільові 

фонди соціального спрямування та особливості соціальної політики України. Економічні 

державні цільові фонди України. Екологічні державні цільові фонди України.  

 

Тема 14 

Фінанси суб’єктів господарювання 

 Сутність фінансів суб‘єктів господарювання та їх роль у складі фінансової системи. 

Фінансові результати діяльності підприємства. Фінансова діяльність як система фінансового 

забезпечення функціонування підприємства.  

 

Тема 15 

Фінанси домашніх господарств 

 Сутність, місце та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави. 

Джерела формування доходної бази бюджету домогосподарств. Напрями здійснення витрат 

домогосподарств. 

 

Тема 16 

Страхування. Страховий ринок 

Економічна природа та сутність страхування. Види страхування. Страховий ризик та 

його складові.  

 

Тема 17 

Фінансовий ринок 

 Економічна природа та сутність фінансового ринку. Складові фінансового ринку. 

Ринок цінних паперів. Фінансові посередники та їх функції на фінансовому ринку.  

 

Тема 18 

Фінансовий потенціал держави 

Сутність фінансового потенціалу держави. Складові фінансового потенціалу держави 

та їх характеристика. Методика оцінки фінансового потенціалу держави. 

 

Тема 19 

Фінансова безпека держави 

Фінансова безпека у системі національної безпеки держави. Бюджетна безпека 

держави. Грошово-кредитна безпека держави. Валютна безпека держави. 
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Тема 20 

Фінансовий менеджмент 

 Теоретичні основи фінансового менеджменту. Принципи і функції фінансового 

менеджменту суб‘єкта господарювання. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  

 

Тема 21 

Фінансовий контроль 

Економічні основи та сутність фінансового контролю. Класифікаційні ознаки та сфери 

застосування фінансового контролю. Форми фінансового контролю. Методи фінансового 

контролю. 

 

Тема 22 

Міжнародні фінанси 

Об‘єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних фінансів. Міжнародні 

фінансові організації і міжнародні фінансові інституції. Міжнародний фінансовий ринок. 

 

Тема 23 

Глобалізація та її вплив на національні фінансові системи 

 Поняття глобалізації світової економіки. Фінансова та регіональна глобалізація. 

Наслідки процесів глобалізації для національної фінансової системи. 
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

  Походження грошей. Концепції походження грошей. Поява грошей як результат 

еволюційного розвитку товарного обміну. Роль держави у творенні грошей. 

  Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і особливий товар. Гроші як 

абсолютно ліквідний актив. Функціональний підхід до визначення сутності грошей. Гроші як 

гроші та гроші як капітал.  

 Форми грошей та їх еволюція. Повноцінні гроші: сутність, еволюція. Демонетизація 

золота. Сутність та кредитна природа неповноцінних грошей. Розвиток неповноцінних 

грошових форм. 

  Вартість грошей. Вартість грошей як грошей. Вплив зміни вартості грошей на 

економічні процеси. Ціна грошей як капіталу.  

 Функції грошей. Поняття функції грошей. Проблема функцій грошей в економічній 

теорії. Суть, сфера використання та особливості реалізації функцій міри вартості, засобу 

обігу, засобу платежу, засобу нагромадження, світових грошей. Взаємозв‘язок функцій 

грошей. Вплив на функції грошей зміни вартості грошей.  

 Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісний та кількісний 

аспекти впливу грошей на соціально-економічні процеси. Гроші як інструмент регулювання 

економіки. Еволюція ролі грошей в економіці України. 

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 

Загальні основи теорії грошей.  

Кількісна теорія грошей. Методологічні засади. Економічні причини появи 

кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Розвиток класичної кількісної теорії. 

Трансакційний варіант І. Фішера.  

Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. Кон‘юнктурна теорія цінності грошей 

М.І. Тугана-Барановського. Кембриджська версія.  

Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Передумови виникнення 

кейнсіанської теорії. Оцінка ролі держави в економічному регулюванні. Передатний 

механізм впливу грошей на економіку. Аналіз мотивів нагромадження грошей. Інфляційні 

наслідки реалізації кейнсіанських концепцій.  

Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії. Економічні передумови 

появи монетаризму. Грошова сфера як головний об‘єкт державного регулювання економіки. 

Внесок М. Фрідмана в розробку монетарної політики.  

Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез.  

Грошово-кредитна політика України у світлі грошових теорій. 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 

Грошовий оборот. Сутність та економічна основа грошового обороту. Модель 

грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування.  

Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів. 

Сектор грошового обігу, сектор фіскально-бюджетного обороту, сектор кредитного обороту. 

Сектори готівкового та безготівкового обороту.  

Маса грошей в обороті. Грошова маса: поняття, класифікація. Вплив зміни грошової 

маси на економічні процеси. Грошові агрегати: поняття, характеристика. Грошова база. 

 Швидкість обігу грошей: поняття; методи розрахунку; фактори, що її визначають.  

Закон грошового обігу: сутність, вимоги та наслідки їх порушення.  

Механізм зміни маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. 

Вторинна емісія депозитних грошей комерційними банками. Грошово-кредитний 

мультиплікатор. 
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Тема 4. Грошовий ринок 

Основи функціонування грошового ринку. Суть грошового ринку. Гроші як об‘єкт 

купівлі-продажу. Особливості прояву на грошовому ринку попиту, пропозиції та ціни. 

 Інституційна модель грошового ринку. Суб‘єкти грошового ринку. Сектори прямого 

й опосередкованого фінансування.  

Структура грошового ринку. Ринок позичкових зобов‘язань, ринок цінних паперів, 

валютний ринок. Фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небанківських 

фінансово-кредитних установ. Ринок грошей та ринок капіталів.  

Попит на гроші. Поняття попиту на гроші. Цілі та мотиви попиту на гроші. Фактори, 

що визначають зміну попиту на гроші.  

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори 

впливу на пропозицію грошей. 

 Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Вплив 

на ринок змін у пропозиції грошей та у попиті на них. 

 

Тема 5. Грошові системи 

Грошова система. Сутність, призначення та структура грошової системи. Елементи 

національної грошової системи.  

Види грошових систем та їх еволюція. Системи металевого та паперово-кредитного 

обігу. Ринкові та неринкові грошові системи. Відкриті та закриті грошові системи. 

Регульовані та саморегульовані грошові системи. 

 Створення та розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової 

системи. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.  

Монетарна політика – ключовий механізм грошової системи. Методи державного 

регулювання грошового обороту та грошового ринку. Грошово-кредитна політика 

центрального банку: суть, типи та цілі. Характеристика інструментів грошово-кредитної 

політики.  

Проблема монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту. 

 

Тема 6. Інфляція та грошові реформи 

Інфляція. Сутність та форми прояву інфляції. Види інфляції за формою прояву; за 

темпами знецінення грошей; за чинниками, що спричиняють інфляційний процес. 

Вимірювання інфляції. Закономірності інфляційного процесу. Причини інфляції. 

Соціальноекономічні наслідки інфляції.  

Методи державного регулювання інфляції. Кейнсіанський підхід до регулювання 

інфляції. Дефляційна політика. Політика доходів. Заходи антиінфляційної політики 

ринкового спрямування. 

 Особливості інфляційного процесу в Україні. Грошова реформа як складовий елемент 

антиінфляційних заходів. Сутність грошової реформи. Види грошових реформ за глибиною 

реформаційних заходів, за характером обміну старих грошей на нові, за порядком введення в 

обіг нових грошей.  

Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

 

Тема 7. Валютний ринок і валютні системи 

Сутність валюти та валютних відносин. Види валюти. Конвертованість валют.  

Основи функціонування валютного ринку. Суть, об‘єкти та суб‘єкти валютного 

ринку. Попит, пропозиція та ціна на валютному ринку. Структура та класифікація валютного 

ринку. Чинники впливу на кон‘юнктуру валютного ринку. Функції валютного ринку. 

Сутність та види валютних операцій. Характеристика конверсійних валютних операцій.  

Валютний курс. Сутність та економічна основа валютного курсу. Фактори впливу на 

валютний курс. Режими валютних курсів. Регулювання валютних курсів. 
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Валютні системи. Поняття та види валютних систем. Валютна система України: 

структура, особливості формування. Європейська валютна система. Світова валютна 

система.  

Валютне регулювання як складова валютної політики. Поняття та напрями валютної 

політики. Сутність та методи валютного регулювання. Валютні обмеження.. Курсова 

політика. Облікова (дисконтна) політика. Валютні інтервенції (девізна політика). 

Регулювання сальдо платіжного балансу. Формування та використання золотовалютних 

резервів. 

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці 

Сутність та функції кредиту. Сутність кредиту. Об‘єкт та суб‘єкти кредитних 

відносин. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. Функції 

кредиту. Зв‘язок кредиту з іншими економічними категоріями.  

Теоретичні концепції кредиту. Натуралістична теорія кредиту. Капіталотворча теорія 

кредиту. 

 Стадії та закономірності руху кредиту.  

Принципи кредитування.  

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту. Види 

кредиту. Внутрішньоекономічний (національний) кредит. Характеристика 

міжгосподарського, банківського, державного, споживчого, міжнародного кредиту. Види 

зовнішньоекономічного (міжнародного) кредиту. 

Економічні межі кредиту. Макро- та мікроекономічні межі, кількісна та якісна межі 

кредиту: сутність і наслідки їх порушення.  

Роль кредиту в ринковій економіці. Роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток 

кредитних відносин в економіці України. 

 Позичковий процент. Сутність та вимірники процента. Економічні межі руху та 

фактори зміни ставки процента. Способи нарахування процентів. Функції та роль процента. 

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Сутність та види фінансового посередництва. Фінансовий посередник як суб‘єкт 

грошового ринку. Види фінансових посередників.  

Банки як провідні суб‘єкти фінансового посередництва. Місце банків на грошовому 

ринку. Правові та економічні аспекти визначення сутності банку. Функції та роль банків. 

Банківська система. Поняття банківської системи. Функції банківської системи. Стабільність 

банківської системи та механізм її забезпечення. Основи організації банківської системи. 

 Становлення та розвиток банківської системи України.  

Роль небанківських фінансово-кредитних установ на грошовому ринку. Економічне 

призначення та класифікація небанківських фінансово-кредитних установ. Характеристика 

основних видів договірних та інвестиційних фінансових посередників.  

Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. 

 

Тема 10. Центральні банки 

Призначення центрального банку. Причини створення центральних банків та 

особливості їх діяльності у сучасних умовах.  

Організаційно-правовий статус центральних банків. Функції та основні напрями 

діяльності центробанку.  

Функції центрального банку. Основні напрями діяльності центробанку: емісійний 

центр держави, банк банків, орган банківського регулювання та нагляду, банкір і фінансовий 

агент уряду, провідник монетарної політики.  

Національний банк України – центральний банк держави. Особливості становлення 

НБУ. Принципи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. 
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Тема 11. Комерційні банки 

Комерційні банки: поняття, призначення, класифікація. Походження та розвиток 

комерційних банків. 

Основи організації та особливості діяльності комерційних банків. 

 Операції та послуги комерційних банків. Сутність та класифікація банківських 

операцій. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції банків. Банківські послуги: 

поняття, класифікація, характеристика.  

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Економічні нормативи діяльності 

комерційних банків. Прибутковість як елемент банківської стабільності.  

Становлення та розвиток комерційних банків в Україні. 

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною 

Інтеграційні процеси та створення міжнародних валютно-кредитних установ. 

Міжнародний валютний фонд. Призначення та функції МВФ. Програми МВФ. 

Співробітництво МВФ з Україною.  

Світовий банк. Мета діяльності та структура. Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку: особливості функціонування, проекти в Україні. Міжнародна Асоціація розвитку, 

Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, 

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів: загальна характеристика, 

основні напрями діяльності.  

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. Міжамериканський банк 

розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський 

інвестиційний банк, Чорноморський банк торгівлі та розвитку: загальна характеристика, 

основні напрями діяльності. 

 Європейський банк реконструкції та розвитку. Мета і специфіка діяльності. 

Пріоритети діяльності ЄБРР в Україні.  

Банк міжнародних розрахунків. Цілі, основи організації та функції БМР. Перспективи 

співпраці НБУ з БМР. 
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 3.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

 

Тема 1. Основи фінансів суб’єктів підприємництва 

 Фінанси суб‘єктів підприємництва як складова частина фінансової системи країни. 

Сутність фінансів суб‘єктів підприємництва. Сфери фінансових відносин суб‘єктів 

підприємництва. Фінансові відносини між суб‘єктами підприємництва, їх підрозділами, з 

державою, з власниками та робітниками. Функції фінансів суб‘єктів підприємництва. 

Сутність фінансових ресурсів суб‘єктів підприємництва. Внутрішні та зовнішні джерела 

формування фінансових ресурсів суб‘єктів підприємництва. Власні, позикові і залучені 

кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів суб‘єктів підприємництва. 

Грошові фонди підприємств. Фінансове забезпечення відтворення витрат. 

 

Тема 2. Грошові розрахунки суб’єктів підприємництва 

Поняття грошового обігу суб‘єктів підприємництва. Сутність готівковогрошових та 

безготівкових розрахунків. Переваги й недоліки готівкових та безготівкових розрахунків. 

Поточний, бюджетний, кредитний, депозитний рахунки. Сфера застосування готівково-

грошових розрахунків суб‘єктів підприємництва. Порядок пред'явлення підприємствами 

претензій по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і 

платежів. 

 

Тема 3. Грошові надходження суб’єктів підприємництва 

 Поняття грошових надходжень суб‘єктів підприємництва. Основні види грошових 

надходжень та їх характеристика. Доход від реалізації продукції, інші операційні доходи, 

доход від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи. 

Фактори, що впливають на величину виручки. Види цін у ринковій економіці: фіксовані, 

регульовані, вільні, оптові, роздрібні. Структура ціни на продукцію. Розподіл виручки від 

реалізації продукції. Формування валового і чистого доходу. Характеристика складу 

собівартості реалізованої продукції; витрат, пов‗язаних із операційною діяльністю, але тих, 

які не включаються до собівартості реалізованої продукції; фінансових витрат; інших витрат; 

надзвичайних витрат. Економічні елементи витрат. 

 

Тема 4. Формування та розподіл прибутку 

 Поняття прибутку. Функції прибутку. Зовнішні фактори, які впливають на прибуток 

суб‘єктів підприємництва. Основні та не основні фактори, які впливають на прибуток 

суб‘єктів підприємництва. Методи регулювання прибутку підприємства на основі діючих 

правил організації бухгалтерського обліку. Методи планування прибутку від реалізації 

продукції. Економічний зміст і значення розподілу прибутку. Розподіл прибутку між 

державою і суб'єктами господарювання. Сплата дивідендів. Поняття чистого прибутку. 

Основні напрямки використання чистого прибутку. Фонди грошових коштів підприємства, 

що утворюються за рахунок чистого прибутку. Поняття нерозподілений прибуток і його 

використання. 
 

Тема 5. Оподаткування суб’єктів підприємництва 

Сутність оподаткування суб‘єктів підприємництва і податкова система. Сутність 

податків і їх функції. Система оподаткування суб‘єктів підприємнництва та її становлення в 

Україні. Чинний порядок оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Непрямі податки, які 

сплачують підприємства. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність 

суб‘єктів підприємництва. 

 

Тема 6. Оборотні кошти суб’єктів підприємництва 
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Сутність і основи організації обігових коштів. Склад і структура обігових коштів. 

Класифікація і принципи організації обігових коштів. Визначення потреби в обігових 

коштах. Нормування обігових коштів для створення виробничих запасів. Розрахунок 

обігових коштів економічним методом. Джерела формування обігових коштів. Власні 

джерела формування обігових коштів. Використання банківських кредитів для формування 

обігових коштів. Показники стану використання обігових коштів. Вплив розміщення 

обігових коштів на фінансовий стан суб‘єкта підприємництва. 

 

Тема 7. Кредитування суб’єктів підприємництва 

 Необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення 

кредитів. Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності суб‘єктів 

підприємництва. Класифікація банківських кредитів. Принципи кредитування. Зміст 

фінансової роботи з залучення банківського кредиту. Перелік документів, які готує суб‘єкт 

господарювання для отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності суб‘єктів 

підприємництва банком. Форми забезпечення повернення банківського кредиту. 

Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Порядок погашення 

банківського кредиту. Сутність комерційного кредиту, його переваги та недоліки у 

порівнянні з банківським кредитом. 

 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

 Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності 

використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад 

капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування 

ремонту основних засобів. 

 

Тема 9. Оцінка фінансового стану суб’єкта підприємництва 

Сутність фінансового стану суб′єкта підприємництва та необхідність його аналізу. 

Сутність, мета, завдання та функції фінансового аналізу. Принципи фінансового аналізу. 

Методи фінансового аналізу та їх інструментарій. Інформаційне забезпечення оцінки 

фінансового стану суб‘єктів підприємництва. Показники, що характеризують фінансовий 

стан суб′єкта підприємництва. Оцінка ліквідності та платоспроможності суб′єкта 

підприємництва. Оцінка фінансової стійкості суб′єкта підприємництва. Комплексна оцінка 

фінансового стану підприємств. 

Користувачі результатів аналізу фінансового стану. Види фінансового аналізу. 

Напрями діагностики фінансового стану та їхнє нормативне забезпечення. 

 

Тема 10. Фінансове планування 

Фінансова стратегія суб‘єкта підприємництва. Формування цілей фінансової стратегії 

і встановлення системи цільових фінансових показників. Фінансове планування як процес 

визначення потреби суб‘єкта підприємництва у фінансових ресурсах. Принципи фінансового 

планування. Методи фінансового планування. Інформаційна база фінансового планування. 

Зміст і структура фінансового плану. Розрахунок основних показників фінансового плану. 

Необхідність оперативного фінансового планування. 

 

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство 

Фінансова санація, її економічний зміст та порядок проведення. Фінансова криза на 

підприємстві. Класична модель фінансової санації. Санаційний аудит. План санації. 

Фінансові джерела санації підприємства. Форми фінансової санації. Державна фінансова 

підтримка санації підприємства. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства 

підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Мирова угода. Санація шляхом 

реорганізації. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. 
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3.4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 

 Походження банків та історія розвитку банків Стародавньої Греції, Риму, Італії, 

Англії, Польщі, Київської Русі. Суть, види та класифікація банків. Державний банк. 

Кооперативний банк. Склад сучасної банківської системи. Становлення банківської системи 

США. Типи кредитнодепозитних установ США. Характеристика діяльності банків США. 

Суті фінансово-кредитної системи Німеччини. Форми банків Німеччини та основні напрями 

діяльності спеціалізованих банків Німеччини. Сучасна банківська система Японії. Ознаки 

міцності фінансової системи Японії та її становище як лідера у світовому фінансовому 

просторі.  

 Етапи створення і розвитку національної банківської системи та її характеристика. 
 

Тема 2. Банки як суб’єкти господарювання 
 

Порядок реєстрації банків. Учасники банку. Організаційно-правова форма банку. 

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Порядок створення та реєстрації філій, 

відділень та представництв банку. Організаційна структура діяльності банку (органи 

управління, функціональні підрозділи і служби банків). Суть ліцензування діяльності банків. 

Порядок одержання банківських ліцензій. Механізм одержання письмових дозволів на 

здійснення банківської діяльності. Шляхи реорганізації банків. Порядок проведення злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення банків. Особливості добровільної і примусової 

реорганізації банків. Банківські об‘єднання їх типи та порядок створення. 

 

Тема 3. Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура 

Суть, роль та призначення Національного банку України (НБУ). Правовий та 

організаційний статус НБУ. Завдання, функції територіальних управлінь НБУ. Функції НБУ 

та їх характеристика: НБУ як центральний банк держави та емісійний центр; регулювання 

НБУ банківської діяльності та нагляд за нею; валютний орган; банк держави; банк банків; 

організатор міжбанківських розрахунків; суть та економічні інструменти грошово-кредитної 

політики НБУ.  

Операції, які виконує НБУ. Органи управління НБУ. Організаційна структура НБУ. 

 

Тема 4. Створення та організація діяльності комерційного банку 

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Характеристика банку як 

специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності. Банк як важливий 

елемент банківської системи, організація банківських систем. Класифікація банківських 

інститутів. Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і класифікація 

пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація функцій банку.  

Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення реєстрації. 

Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. Перелік ліцензованих операцій. 

Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату управління, 

структура, задачі основних функціональних підрозділів банку.  

Визначення філії, представництва, територіальне відокремленого безбалансового 

відділення, принципи їх функціонування 
 

Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку 

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. Власний капітал: функції та 

структура. Регулятивний капітал. Структура основного і додаткового капіталу. Порядок 

формування статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди банку 

. Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні особливості. Форми 

мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи нарахування процентів. Фактори 

процентної ставки.  
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Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. Міжбанківські кредити: 

терміни та порядок використання.  

Кредити Національного банку України: види, вимоги, порядок здійснення. 

Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку. 
 

Тема 6. Розрахунково-касові операції комерційних банків 

Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових розрахунків. 

Способи, види та форми безготівкових розрахунків. Правила їх проведення. Документообіг. 

 Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для відкриття та умови, 

перелік операцій. Бюджетні рахунки. Депозитні рахунки в національній валюті: порядок 

відкриття та використання. Особливість відкриття рахунків у іноземній валюті. 

Обслуговування і закриття рахунків.  

Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. Класифікація 

платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх реквізити. 

 Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, чек, акредитив, вимога-

доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки по сальдо взаємної 

заборгованості. 

 Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура СЕП. Функції 

РРП та ЦРП. Кореспондентські відносини між банками.  

Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування.  

Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи. Прогнозування та 

облік касових оборотів. Регулювання касових оборотів в установах банків. Види кас. 

Порядок приймання і видачі банком готівки. 

 

Тема 7. Кредитні операції комерційних банків 

Сутність кредиту, види. Принципи кредитування та кредитної політики. 

Використання простих, спеціальних і контокорентних рахунків у кредитуванні. Форми 

кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, іпотека, комерційний, міжбанківський 

кредит, бланковий, консорціумний.  

Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність», значення і елементи 

системи оцінювання. Розрахунки основних показників фінансового стану позичальника. 

Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника. Основні умови і зміст 

кредитної угоди.  

Джерела, форми погашення позичок. Контроль їхнього використання. Форми 

забезпечення кредитів. Заходи мінімізації втрат від кредитного ризику. Загальні принципи і 

методи управління процентною ставкою за кредитом. 

 

Тема 8. Операції банків з векселями 

Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і переказний; 

комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий. 

 Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індосамент, цесія, солідарна 

відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та позабалансові операції з векселями. 

Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізити векселя. Зміст операції 

врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. 

 Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих векселів, перевірка юридичної та 

економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту. Сутність і форми кредитів під заставу 

векселів. Порядок надання позики. Авалювання векселя. Акцептні операції банків. Учасники 

операцій з інкасування векселів. Документообіг та порядок здійснення інкасування векселів. 

Оплата векселя за дорученням клієнта. 
 

Тема 9. Операції комерційних банків з цінними паперами 
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Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями емісійної 

роботи банку. Етапи емісійної діяльності. Порядок розміщення акцій та облігацій на ринку, 

варіанти їх продажу.  

Використання депозитних і ощадних сертифікатів. Напрямки інвестиційних операцій 

банків з цінним і паперами: визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; інвестиційний 

аналіз; формування та управління портфелем цінних паперів; оцінювання ефективності 

інвестиційної діяльності.  

Етапи інвестування. Фундаментальний та технічний аналіз. Оцінка ефективності 

інвестиційної діяльності. Інвестиційні ризики та методи управління інвестиційними 

ризиками. Види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів: фінансове 

посередництво, управління та організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними 

паперами. 

 

Тема 10. Інвестиційні банківські операції 

Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. Фактори обсягу інвестицій, 

класифікація. 

 Форми регулювання інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, принципи і 

методи їх фінансування.  

Фінансування будівництва. Довгострокове кредитування капітальних вкладень малого 

підприємництва і об'єктів виробничого призначення. Моделі оцінювання та реалізації 

інвестиційного проекту. Інвестиційні ризики. Диверсифікація, її роль в управлінні 

інвестиційною діяльністю банку. 

 

Тема 11. Операції банків в іноземній валюті 

Зміст валютних операцій. Класифікація банківських операцій з іноземною валютою. 

Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок зарахування і 

видачі коштів.  

Види неторговельних операцій з валютою. Валютна каса уповноваженого банку. 

Банківський переказ, інкасо, акредитив. Схеми розрахунків. Операції банку на 

міжбанківському валютному ринку. Класифікація валютних угод: овернайт, спот, форвард, 

своп. Валютні ризики: комерційні. Внутрішні та зовнішні методи регулювання ризиків. 

 

Тема 12. Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. Ознаки 

банківських послуг, їх види: Договори для їхнього оформлення.  

Лізинг: об'єкти і суб'єкти лізингу. Операційний та фінансовий лізинг: ознаки. 

Організація лізингового процесу.  

Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Договір доручення та договір комісії: 

зміст, спільне та відмінне. Зміст консультаційних та інформаційних послуг. 

 Трастові послуги: сутність, суб'єкти та види. Послуги на користь фізичних і 

юридичних осіб.  

Поняття факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і послідовність здійснення 

операцій.  

Операції з банківськими металами. Види опціонів. 

 

Тема 13. Регулювання діяльності банків 

Суть, необхідність, значення та завдання банківського регулювання. Форми 

регулювання банківської діяльності. Регулятивний капітал та механізм його розрахунку. 

Складові елементи основного та додаткового капіталу банку. Субординований борг та 

порядок його врахування до власного капіталу банку. Критерії залучення коштів на умовах 

субординованого боргу. 

Тема 14. Банківський маркетинг 
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Роль маркетингу в функціонуванні банків. Об‘єкти та суб‘єкти банківського 

маркетингу. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. Моделі стратегічного 

планування банківського маркетингу. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу. 
 

 

 

3.5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 

 
Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Державний бюджет 
як економічна категорія. Взаємозв'язок бюджету з іншими економічними категоріями. Місце 
і роль бюджету в системі фінансових відносин. Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні 
межі. Тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій 
тенденції. Забезпечення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансові 
протиріччя у суспільстві, пов'язані із суб'єктивним формуванням бюджету та способи 
їхнього вирішення. Характеристика грошових відносин, що становлять зміст державного 
бюджету. 

Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів. Державний бюджет як 
централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки. 

Місце і роль бюджету у фінансовій системі України. Державний бюджет як 
центральна ланка фінансової системи. Функції бюджету, їх характеристика. 

Бюджетна політика Української держави, її особливості та значення. Бюджетна 
стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання. 

 
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів. Державний бюджет як 
основний фінансовий план. Взаємозв'язок державного бюджету з іншими фінансовими 
планами України. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом та бюджетом як 
економічною категорією. 

Правовий характер бюджету, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, 
соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет. Бюджет розвитку місцевих 
бюджетів. 

Сутність, принципи і завдання бюджетного планування в сучасних умовах 
господарювання. Бюджетне планування як складова частина фінансового планування. Місце 
і роль бюджетного планування у системі соціально-економічного планування в Україні. 
Етапи та методи бюджетного планування. 

Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період. Баланс бюджету. 

 

Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної системи; 

виділення окремих видів бюджетів; розподіл доходів і видатків між окремими ланками 

бюджетної системи; встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами. 

Поняття бюджетної системи. Структура бюджетної системи України, взаємозв'язок 

між окремими ланками бюджетної системи. 

Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика. 

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів 

АРК, обласних та районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних 

та сільських рад. 

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

дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. Бюджетний  дефіцит, його сутність, 

причини виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела фінансування, шляхи та 

методи подолання. 
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Тема 4. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. Фактори, 

що визначають порядок і пропорції розподілу доходів між бюджетами. Чинники і порядок 

закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання. 

Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні. 

Доходи місцевих бюджетів. 

 Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Критерії розмежування видів 

видатків між місцевими бюджетами. 

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

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

економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних утворень. Видатки 

місцевих, бюджеті. 

Види міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. 

 

Тема 5. Бюджетний процес та його учасники 

Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Стадії бюджетного 

процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.  

Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні. Сутність та складові 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

 

 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької 

діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації 

доходів бюджету. Державні позики. 

Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний дохід як основа дохідної 

бази бюджету. Причини й умови використання національного багатства для формування 

доходів бюджету. 

Склад, структура та динаміка доходів Державного бюджету України,  обласного 

бюджету, районних, міських, селищних і сільських бюджетів. Вплив нової редакції 

Бюджетного кодексу України на формування та фінансове забезпечення бюджетів органів 

місцевого самоврядування. 

Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх 

роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у 

формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль у доходах бюджету. 

Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Доходи від власності та 

підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. 

Інші неподаткові доходи бюджету. 

Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для прогнозування доходів 

і видатків бюджетів та їх виконання. Структура бюджетної класифікації. Класифікація 

доходів бюджету. 

 
Тема 7. Система видатків бюджету 

Склад, структура та динаміка видатків Державного бюджету України, місцевих 
бюджетів України. 

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків 

бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. 

Процесуальна класифікація видатків бюджету: функціональна, відомча та економічна. 

Класифікація фінансування бюджету; класифікація боргу. 
 Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії. 

 
Тема 8. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні 
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Бюджетне фінансування. Система бюджетного фінансування: відомча та програмно-
цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, 
бюджетні кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування. 

Кошторис бюджетної установи його форма і зміст. Порядок складання і затвердження 
та виконання кошторису бюджетної установи. 

Нормування видатків в Україні. Види норм видатків та нормативів, порядок їх 
встановлення.  

 
Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку 

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного 
зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і 
бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу. Завдання, засади і 
методологічні основи прямого державного фінансування економіки. 

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку 
економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. 

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. 
Відомча система фінансування та фінансування інвестиційних проектів. Конкурсний відбір 
об'єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування 
інвестиційних проектів за рахунок цільових державних позик. 

Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення. Порядок дотування збиткових 
підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості. 

Галузева структура видатків бюджету на економічну діяльність. Особливості 
фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, 
зв'язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового господарства, на розвиток 
місцевої інфраструктури та комунальної власності. Операційні витрати, їх склад і 
призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат. 

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх 
фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії 
наук України, у відомчих наукових закладах та вищих закладах освіти. Кошторисне 
фінансування наукових закладів і наукових програм. 

 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 
Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Військова доктрина 

країни та її вплив на рівень видатків на оборону. Склад і характеристика видатків на 

оборону, порядок їх планування і фінансування. 

Система і структура органів управління в Україні та джерела їх фінансового 

забезпечення. Видатки бюджетів на державне управління, їх склад і характеристика. Видатки 

на утримання органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування. Видатки 

на судові та правоохоронні органи, прокуратуру. Видатки на утримання фінансових, 

фіскальних та митних органів. Порядок планування та фінансування видатків бюджетів на 

управління. 

 

Тема 11. Видатки бюджету на соціальну сферу 

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Типи 

соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетною фінансування бюджетних видатків. 

Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну 

сферу. Соціальне медичне страхування, їх роль у реалізації соціальної політики її вплив на 

обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків. 

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

захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Форми і методи 

фінансового забезпечення установ соціальної сфери. Бюджетне фінансування закладів 

соціальної сфери, його організація, основа кошторисного фінансування. 

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового 

забезпечення освітніх закладів. 
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Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, 

особливості організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл. 

Оперативно-сітьові показники діяльності школи, порядок їх визначення. Система 

заробітної плати вчителів і тарифікація педагогічних працівників. Штати і порядок 

планування фонду заробітної плати. Складання й перевірка кошторису загальноосвітньої 

школи. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. 

Фінансування дитячих дошкільних закладів: оперативно-сітьові показники, система 

заробітної плати, штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дитячого 

дошкільного закладу. 

Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування і 

фінансування у вищих закладах освіти. Штати і система заробітної плати працівників вищої 

школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти. 

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Засади бюджетного 

фінансування охорони здоров'я, роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні медицини. 

Бюджетні заклади охорони здоров'я, організація їх фінансової діяльності, 

Фінансування медичних установ за нормативом бюджетних видатків на одного жителя. 

Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров'я в умовах страхової 

медицини. Оперативно-сітьові показники медичних установ. Штати і система заробітної 

плати медичних працівників; порядок планування фонду заробітної плати в установах 

здоров'я. Складання й перевірка кошторису лікарні. 

Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису 

бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, 

видавництва, радіо, телебачення. 

Бюджетне 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 12. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу  

Економічна сутність державного кредиту. Форми державного кредиту. 

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

державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу. Управління державним боргом та його обслуговування. Методи 

управління державним боргом: конверсія, консолідація, уніфікація позики, обмін облігацій за 

регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика 

реструктуризації державного боргу.  

Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування державного зовнішнього 

боргу України. 
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3.6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Сутність та види податків 

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Визначення 

податку та збору.  

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

фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання 

економіки й соціальної сфери. Співвідношення функцій у різних видів податків. 

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

база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк 

та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку. Методи побудови податкових ставок. Базова ставка податку, гранична ставка 

податку. Абсолютна та відносна ставка податку. 

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

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 й місцеві податки.  Класифікація податків залежно від 

способу їх стягнення - розкладкові й окладні. 

Види прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб. 

Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння, регулюючий механізм 

окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків: акцизи, мито. Акцизи, їх види. Види й призначення мита, 

митна політика. Податок на додану вартість. Сучасна форма непрямого універсального 

оподаткування. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

 

Тема 2. Податкова система та податкова політика держави 

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. 

Порядок і методи формування державних доходів. Податковий метод формування державних 

доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки. Податки і формування 

бюджету. 

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова 

податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями 

податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової 

системи. 

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень 

централізації валового національного продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і 

характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового національного продукту в 

бюджеті на рівень оподаткування. 

Права й відносини власності як юридична основа встановлення податків. Форми 

власності і їх вплив на вибір форм і об‘єктів оподаткування. Особливості оподаткування 

суб‘єктів різних форм власності. 

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного 

продукту. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна  

справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. 

Рівноцінність в оподаткуванні різних суб‘єктів. 

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

визначають напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової 

політики. Дотримання соціальної справедливості при справлянні податків. 

Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової 

системи: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на 

соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх 

взаємозв‘язок. 
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Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура 

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

податкової системи України, їх реалізація. Податкова політика України в сучасних умовах. 

 

Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи 

Функції та завдання Державної податкової служби України та її територіальних 

органів: Головні управління Державної податкової служби в областях, АР Крим, м. Києві та 

Севастополі, державні податкові інспекції, об‘єднані державні податкові інспекції, 

спеціалізовані державні податкові інспекції, податкова міліція. Організаційна структура та 

функції державних податкових інспекцій. Права й відповідальність працівників державних 

податкових інспекцій (контролюючих органів в сфері оподаткування), їх персональні звання. 

Соціальний статус працівників контролюючих органів в сфері оподаткування. 

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Залежність рівня 

податкової роботи від чіткості податкової політики і налагодженості податкової служби 

держави. Правове регламентування встановлення податків. Законодавчі акти Верховної Ради. 

Інструктивне забезпечення справляння податків. Вимоги до законодавчих актів та 

інструктивних документів, що регулюють  оподаткування. 

Облік платників податків. Порядок реєстрації платників, облікові документи. 

Порядок і форми розрахунків з бюджетом. Встановлення методики обчислення 

податків. Форми розрахунків: авансові платежі та перерозрахунки, розрахунки за 

фактичними показниками. 

Суб‘єкти обчислення податку і контрольної роботи. Способи утримання податків: 

сплата податків у джерела і за декларацією. Централізовані й децентралізовані, готівкові і 

безготівкові способи розрахунків. Податковий обов‘язок. Виникнення, зміна і припинення 

податкового обов‘язку. Виконання податкового обов‘язку. Звичайна ціна. Методи 

визначення та порядок застосування звичайної ціни. 

 

 

Тема 4. Ухилення від сплати податків та їх перекладання 

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та 

інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової 

економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням 

від сплати податків. Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих 

податків. Напрямки і способи перекладання прямих податків. Фактори, що впливають на 

процес і результати перекладання податків. Відповідальність платників податків за 

порушення податкового законодавства. 

Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрямки. Проблеми 

подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його усунення. 

 

Тема 5. Податок на додану вартість 

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

впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники і ставки податку на додану 

вартість. Об‘єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях. 

Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор. Методика включення податку 

в ціни товарів, робіт і послуг. Пільги  по податку на додану вартість. Пільги для окремих 

товарів. Робіт і послуг. Пільги для окремих платників податку. Направленість пільг і їх дія. 

Порядок обчислення податку на додану вартість: податкове зобов‘язання, податковий 

період, дата виникнення податкового зобов‘язання, податковий кредит, податок на додану 

вартість, що підлягає перерахуванню в доход бюджету, відшкодування сум податку на 

додану вартість. Облік податку у платників (податкова накладна, реєстр отриманих та 

виданих податкових накладних). Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку 

ПДВ. 
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Строки сплати податку на додану вартість. Розрахунки з бюджетом. Декларації з 

податку на додану вартість, їх зміст, порядок складання і подання у податкові органи. 

Строки подання декларацій. 

Особливості обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах 

операцій та угод.  

 

Тема 6. Акцизний податок 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного 

оподаткування в Україні. Платники акцизного податку, об‘єкт оподаткування. Перелік 

підакцизних товарів і ставки акцизного податку. 

Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. Методика обчислення сум 

акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Пільги по податку. 

Строки сплати акцизного податку та подання звітності податковим органам. Суть і 

значення марок акцизного податку. Акцизні склади. Контроль за сплатою податку. 

 

Тема 7. Мито 

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної справи: митна 

територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і 

декларанти. 

Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. 

Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет. Інші митні доходи держави. 

 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 

Сутність податку на прибуток підприємств, його зародження та розвиток. Платники і 

ставки податку на прибуток. Об‘єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об‘єкта 

оподаткування, його економічний зміст і кількісна визначеність. Доходи й витрати 

підприємств як основа визначення прибутку, їх склад. Порядок визначення доходів та їх 

склад. Склад витрат та порядок їх визначення. Особливості визнання витрат подвійного 

призначення. 

Особливості визначення витрат платника податку: в разі сплати процентів за борговими 

зобов‘язаннями; на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами 

цивільно-правого характеру; сум внесків на соціальні заходи. 

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.  

Оподаткування операцій особливого виду ( з розрахунками в іноземній валюті; 

операцій із пов‘язаними особами; дивідендів;  операцій з борговими вимогами та 

зобов‘язаннями). 

Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції; 

неприбуткових установ та організацій; прибутку підприємств, отриманого у зв‘язку із 

впровадженням енергоефективних технологій; нерезидентів. 

 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 

 Загальні терміни:  фізична особа (резидент, нерезидент), дохід, додаткові блага, 

загальний оподатковуваний дохід, нерухоме майно (нерухомість), рухоме майно, пасивний 

дохід, податкова знижка, податковий агент. Податок на доходи фізичних осіб, як форма 

індивідуального оподаткування населення. Платники податку і об‘єкт оподаткування. 

Загальний річний і загальний місячний  оподатковувані доходи, їх склад. Доходи, які не 

включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу. 

Податкова знижка: підстави для нарахування податкової знижки. Перелік витрат, які 

включаються до податкової знижки. Обмеження права на нарахування податкової знижки. 

Податкові соціальні пільги та підстави і порядок їх надання. Ставки податку, порядок 

нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.  
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Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів: від надання 

нерухомості в оренду (суборенду, житловий найм (піднайм); оподаткування інвестиційного 

прибутку; роялті; процентів; дивідендів; виграшів та призів; благодійної допомоги; доходи 

отримані за договорами довгострокового страхування життя; доходів, отриманих 

нерезидентами; іноземних доходів. 

Порядок оподаткування: операцій з продажу (обміну) об‘єктів нерухомого і рухомого 

майна; доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи 

дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.  

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування; 

оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 

діяльність. 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації). 

 

Тема 10. Екологічний податок 

Сутність екологічного податку. Платники, об‘єкт та база оподаткування, ставки 

податку. Порядок обчислення і сплати податку в бюджет. Звітність платників податку.  

 

Тема 11. Рентна плата 

Склад рентної плати.  

Плата за користування надрами. Плата за користування надрами для видобування  

корисних копалин, платники, об‘єкт та база оподаткування, ставки плати. Порядок 

обчислення та сплати податкових зобов‘язань з плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин. Порядок подання податкових розрахунків. Контроль та 

відповідальність платників. 

Плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних 

копалин. Платники, об‘єкт справляння плати, ставки плати. Порядок обчислення податкових 

зобов‘язань та строк сплати. Контроль та відповідальність платників 

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа 

отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати за ресурси: 

обов‘язковість і однократність. Обов‘язковість і однократність плати за ресурси як 

передумова встановлення реальної собівартості. Плата за ресурси як інструмент впливу на 

економічне та раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси, побудова ставок і 

визначення платників. 

Рентна плата за спеціальне використання води. Платники, об‘єкт оподаткування. 

Лімітування забору води і побудова ставок плати за воду. Порядок обчислення та строки 

сплати плати в бюджет. Звітність платників плати. 

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

Платники , об‘єкт оподаткування. Ставки плати за заготівлю деревини основних та 

неосновних лісових порід. Порядок обчислення плати. Порядок перерахування плати. 

Порядок сплати плати. 

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платники плати. 

Об‘єкт оподаткування. Ставки плати. Порядок обчислення плати. Податковий період. Право 

на користування радіочастотним ресурсом України. Порядок сплати плати. Звітність 

платників плати. 

 

Тема 12. Податок на майно 

Склад податку на майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Платники податку. Об‘єкт та база оподаткування. Пільги зі сплати податку. Ставки податку, 

податковий період. Порядок обчислення суми податку. Строк сплати податку. 



 28 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору. Об‘єкт і база 

оподаткування. Ставки збору. Особливості встановлення збору. Порядок обчислення та 

строки сплати збору. 

Туристичний збір. Платники збору. Ставка збору. База справляння збору. Податкові 

агенти. Особливості справляння збору. Порядок сплати збору. 

Транспортний податок. Платники податку. Об‘єкт і база оподаткування. Ставки 

податку. Порядок обчислення та строки сплати податку. 

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і 

регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за 

землю: орендна плата та земельний податок. 

Основи побудови земельного податку: платники, об‘єкт оподаткування, ставки. Пільги 

по податку та порядок їх надання. Податкові ставки. Земельні ділянки, які не підлягають 

оподаткуванню. Порядок нарахування та сплати податку в бюджет. 

Орендна плата за земельну ділянку. Індексація нормативної грошової оцінки земель. 

 

Тема 13. Спеціальні податкові режими 

Оподаткування доходів суб‘єктів малого підприємництва.  

Єдиний податок для суб‘єктів малого підприємництва з числа юридичних осіб. 

Платники, об‘єкт оподаткування. Порядок обчислення податку та строки сплати в бюджет.  

Єдиний податок для суб‘єктів малого підприємництва з числа фізичних осіб. 

Платники, об‘єкт оподаткування. Порядок обчислення податку та строки сплати в бюджет.  

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

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. 

Відповідальність платника єдиного податку. 

 

Тема 14. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про 

розподіл продукції 

Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції.  

Особливості сплати податку на прибуток. 

 Особливості сплати податку на додану вартість. Особливості справляння плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин.  

Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції.  

. 
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3.7. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНА СПРАВА» 

 

Тема 1. Еволюція митної справи в Україні 

Зародження митно-тарифних відносин в Україні. Сплата данини у Київській Русі, 

митні застави на кордонах князівських вотчин. Митно-тарифна система за Козацької 

держави: «мостове» мито. 

Митна політика Російської імперії. 

Митна система України на початку XX століття. Характер і направленість митно-

тарифної політики СРСР. Митний тариф 1922 року, вдосконалення системи тарифного 

регулювання. 

Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики України. Еволюція 

митно-тарифної політики України з моменту становлення держави. 

 

Тема 2. Митна система України 

Митна система України: основні принципи та завдання функціонування системи. 

Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу. Структура та 

підпорядкування митних органів України 

Органи державного регулювання митної служби України. Основні завдання, функції 

та права ДФСУ. 

Структура митної служби України: Центральний апарат ДФСУ, спеціалізовані 

установи та митниці. 

Аналіз діяльності митної служби України за роки функціонування. Роль та місце 

митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. 

 

Тема 3. Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами державної влади та 

місцевого самоуправління 

Взаємодія Державної фіскальної служби України, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади при виконанні покладених на них завдань 

Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими державними 

установами, організаціями у боротьбі з митними правопорушеннями 

 

Тема 4. Митна політика та митно-тарифне регулювання 

Поняття, принципи та методи митної політики України. Функції митної політики. 

Історичні форми митної політики. 

Сутність митно-тарифних відносин: об‘єкт, види. Митно-тарифні регулятори, їх роль 

та рівні. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Рівень митно-тарифного захисту в Україні. 

Проблеми митного регулювання і напрямки з удосконалення митно-тарифної 

політики в Україні. Схеми доступу до імпортних виробничих ресурсів. 

 

Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної системи 

Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митно-тарифних 

відносин на мегарівні. Всесвітня митна організація (ВМО). Світова Організація Торгівлі. 

Аналіз норм, вимог і положень системи ГАТТ/СОТ. Митно-тарифна політика України та 

ГАТТ. Аналіз наслідків приєднання України до СОТ. 

Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. Специфіка митного регулювання 

основних інтеграційних етапів. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі у 

митному союзі. 

Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання 

досвіду зарубіжних країн. 

 

Тема 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 
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Економічна природа митного тарифу: сутність, завдання, функції. Види і типи мита. 

Механізм розрахунку та стягнення мита. Імпортне/експортне мито. Етапи нарахування мита. 

Роль митних платежів в системі економічних відносин держави. Сутність, завдання, 

класифікація митних платежів. Митні збори, акцизний збір, ПДВ. 

Митні пільги 

 

Тема 7. Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 

Теоретичні основи митної вартості. Поняття митної вартості та еволюція її змісту. 

Контрактна (фактурна) вартість. Контракт, контрактна ціна. 

Методи визначення митної вартості імпортних товарів: за цiною угоди щодо товарiв, 

якi iмпортуються (метод 1); за цiною угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2); за цiною 

угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв (метод 3); на основi вiднiмання вартостi (метод 

4); на основi додавання вартостi (метод 5); резервний. 

Загальна характеристика міжнародних правила тлумачення торгових термінів 

Інкотермс. Використання Інкотермс-2000 для розрахунку митної та фактурної вартості 

 

Тема 8. Характеристика системи митних режимів 

Поняття митного режиму, його види та значення. Класифікаційні ознаки митних 

режимів. 

Характеристика митних режимів: iмпорт; реiмпорт; 

експорт; реекспорт;транзит; тимчасове ввезення (вивезення); митний склад; спецiальна 

митна зона;магазин безмитної торгiвлi; переробка на митнiй територiї України; переробка за 

межами митної територiї України; знищення або руйнування; вiдмова на користь держави. 

 

Тема 9. Товарна номенклатура в митній справі 

Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів. Еволюція систем 

товарної номенклатури у світовій торгівлі. Стандартна міжнародна торговельна класифікація 

ООН (СМТК ООН). Номенклатура Ради митного співробітництва (НРМС). 

Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів: основні елементи, 

ознаки, структура. Структура коду товарної номенклатури Митного тарифу України 

(УКРТЗЕД). Правила класифікації товарів в УКТЗЕД. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 

Сутність зовнішньоекономічного контракту. Умови, які повинні бути передбачені в 

договорі (контракті), порядок укладання контракту. Положення про типову форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Права суб'єктів підприємницької діяльності 

при складанні тексту договору (контракту). 

Особливості викладення умов контракту: предмет договору (контракту), базисні умови 

поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг), умови платежів, умови 

приймання-здавання товару (робіт, послуг), форс-мажорні обставини. 

 

Тема 11. Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 

Характеристика системи митного оформлення. Комплекс заходів системи митного 

оформлення. Митне оформлення юридичних та фізичних осіб. 

Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньоторговельні, комерційні, 

розрахункові, транспортні, страхові та митні документи. 

  

Тема 12. Декларування митної вартості товарів 

Порядок оформлення ВМД. Функції ВМД. Реєстрацiйний номер Вантажної митної 

декларації. Реквізити журналу облiку ВМД. Розподіл аркушів ВМД. 

Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом. Порядок заповнення граф ДМВ-2 

декларантом. Порядок заповнення граф ДМВ митним органом. Застосування та заповнення 
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уніфікованої митної квитанції МД-1. Порядок заповнення декларації при переміщенні через 

кордон предметів громадян. 

 

Тема 13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та 

інших предметів 

Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон України. Порядок 

здійснення огляду та переогляду ручної поклажі та багажу. Підстави та порядок проведення 

особистого огляду громадян. 

Порядок переміщення через митний кордон об‘єктів інтелектуальної власності 

Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний кордон 

транспортних засобів, які належать громадянам 

 

Тема 14. Організація митного контролю 

Сутність та особливості проведення митного контролю. Межі зони митного контролю, 

спрощений митний контроль. 

Митна варта: основні завдання, права. Охорона і супроводження підакцизних товарів. 

Розрахунок часу, витраченого групою митної варти на супроводження між пунктами 

транзиту. 

Спеціальні види контролю на митному кордоні України: ветеринарний, карантинний, 

екологічний та гомологічний. 

 

Тема 15. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Механізм 

розпізнавання дій, які підпадають під визначення «контрабанда». Основні види порушень 

митних правил та відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за контрабанду та 

порушення митних правил. 

Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП 

Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення. Склад 

митного адміністративного правопорушення. 

 Поняття контрабанди як кримінального злочину.
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3.8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХУВАННЯ» 

 
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб‘єктів 

господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими 

обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації 

фондів страхового захисту. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування. 

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце страхування 

в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування. 

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна добросовісність суб‘єктів 

страхових відносин, відшкодування втрат у межах завданих збитків, франшиза, суброгація. 

Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття 

можливих втрат від непередбачених обставин, та в ефективнішому формуванні й 

використанні фондів соціального призначення, збільшення обсягів інвестицій. 

 

Тема 2. Класифікація страхування 

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. 

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. 

Класифікація за об‘єктами страхування. Галузі страхування: майнове, страхування 

відповідальності, особисте страхування. Види страхування. Класифікація за родом 

небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, сільськогосподарських, 

транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. 

Класифікація за формами проведення. Обов‘язкове страхування. Добровільне 

страхування. 

Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб усіх форм 

власності. Страхування громадян. 

Класифікація за спеціалізацією страховика. Загальні види страхування. Страхування 

життя. Перестрахування. 

 

Тема 3. Страхові ризики, їх оцінка 

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризику та 

розмір шкоди. 

Управління ризиком. Роль «ризик-менеджменту» у виявленні, розпізнаванні, 

ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Визначення ризику. Активне і пасивне 

запобігання ризику. 

Суб‘єктивні і об‘єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. Чисті і 

спекулятивні ризики. 

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у 

страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні. 

Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Критерії визначення ціни 

страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. 

 

Тема 4. Страховий ринок 

Поняття страхового ринку. Суб‘єкти страхового ринку. Страхові послуги як об‘єкти 

взаємовідносин страховиків і страхувальників. Роль посередників: страхових агентів і 

брокерів. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. 

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. План маркетингу. Інформаційне 

забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. Страхові договори, 

порядок їх підготовки й укладання. Права і обов‘язки сторін. Контроль за виконанням 

договорів. 
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Тема 5. Страхова організація 

Страхова індустрія як частина сфери послуг, її організаційні форми. Порядок 

створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. Товариства взаємного 

страхування. Спеціалізація страховиків. Умови залучення іноземних інвесторів до створення 

страхових організацій. 

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. 

Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філіали і представництва. 

Управління страховою компанією. 

Страхові об‘єднання. 

 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Шляхи 

наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. 

Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Реєстрація та ліцензування 

страховиків. Контроль за діяльністю страховиків. 

 

Тема 7. Особисте страхування 

Страхування життя і його основні види. Змішане страхування життя. Довічне 

страхування. Страхування до одруження. 

Страхування пенсій (ренти). 

Обов‘язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Страхування від нещасних випадків. 

Медичне страхування. Суб‘єкти та об‘єкти страхування. Умови обов‘язкового 

страхування. Добровільне медичне страхування. 

 

Тема 8. Страхування майна 

Страхування майна юридичних осіб: суб‘єкти і об‘єкти страхування, страхові події, 

порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків. 

Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страхування врожаю, 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, страхування тварин, страхування 

будівель та іншого майна. 

Страхування технічних ризиків. 

Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, морського, 

авіаційного транспорту. Страхування вантажів. 

Страхування майна громадян : будівель і споруд, тварин, домашнього та іншого 

майна. 

 

Тема 9. Страхування відповідальності 

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. 

Моторне (транспортне) страхове бюро і його функції. Міжнародна система «Зелена картка». 

Страхування відповідальності власників інших видів транспорту. 

Страхування відповідальності за неповернення кредитів. Страхування депозитів. 

Страхування відповідальності роботодавців. 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. 

Страхування професійної відповідальності. 

Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 
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Тема 10. Перестрахування і співстрахування 

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб‘єкти 

перестрахування. Ринки перестрахування. Вимоги, що ставляться до перестрахування 

ризиків у нерезидентів. 

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне 

перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування. 

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. 

Квотні та ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги 

та недоліки. 

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту 

збитковості. 

Співстрахування та механізм його застосування. 

 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Страхова премія, порядок 

її визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів. 

Витрати страховика: їх склад і економічний зміст. Собівартість страхової послуги. 

Виплата страхових сум та страхових відшкодувань. Витрати на утримання страхової 

компанії. 

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від 

інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. 

Оподаткування страховиків. 

 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 

Поняття фінансової надійності страховика. Формування збалансованого страхового 

портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення 

фінансової надійності. 

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність 

страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Технічні резерви, їх склад. 

Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запас платоспроможності, їх 

обчислення. 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
4.1. «ФІНАНСИ» 

1. Об‘єктивними передумовами виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, 

розподільна, історична категорія.  

2. Предмет, завдання і метод фінансової науки. 

3. Становлення та розвиток фінансової науки в Україні. 

4. Функції фінансів.  Розподільна функція фінансів та її зміст. Об‘єкти та суб‘єкти 

розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. 

5. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції 

фінансів. 

6. Підвищення ролі фінансів в умова  ринкових відносин. 

7. Сфери фінансів. Ланки фінансових відносин. 

8. Поняття фінансової системи. Фінансова система України. 

9. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і особливості 

централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. 

10. Фінансове забезпечення відтворюваного процесу. Форми фінансового забезпечення 

державне фінансування, кредитування, самофінансування. 

11. Суб‘єкти фінансового контролю в Україні. Шляхи підвищення дієвості фінансового 

контролю. 

12. Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового 

законодавства в Україні. 

13. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади та управління 

щодо загального управління фінансами. 

14. Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення. 

15. Складові елементи фінансового механізму. 

16. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Становлення і розвиток 

аудиторського контролю. 

17. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. 

18. Фінансова політика України на сучасному етапі. 

19. Фінансовий механізм, як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. 

Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою 

політикою. 

20. Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. 

Взаємозв‘язок фінансів і фінансової політики, її завдання. 

21. Стратегія і тактика фінансової політики. Основні напрями фінансової політики та її 

завдання. 

22. Права та обов‘язки Головної державної податкової адміністрації та її структурних 

підрозділів у регіонах з оперативного управління фінансами. 

23. Права та обов‘язки Міністерства фінансами. 

24. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій. 

Автоматизовані системи управління фінансами. 

25. Суть фінансів підприємств, їх функції та основи організації. 

26. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. Фонд відшкодування. 

Валовий дохід. Фонд оплати праці. 

27. Особливості фінансових відносин на підприємстві різних форм власності. 

28.  Економічний зміст прибутку. 

29. Суть і функції податків. 

30. Принципи та методи оподаткування. 

31. Податкова система України, основні етапи її становлення. 
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32. Бюджет як економічна та юридична категорія. Місце і значення бюджету в загальній 

системі фінансових відносин. 

33. Економічна суть доходів і видатків бюджету. Форми їх вияву і матеріальне втілення. 

Джерела формування бюджетних доходів. Форми і методи мобілізації грошових 

коштів у бюджет. 

34. Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної 

системи. Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної 

системи. 

35. Розподільна та контрольна функції бюджету. 

36. Бюджетний процес, його поняття, основні елементи. 

37. Класифікація бюджетних доходів і видатків. 

38. Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. 

39. Касове виконання дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів. 

40. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у збалансуванні бюджетів різних рівнів. 

41. Бюджетний дефіцит. Поняття, причини виникнення. Проблеми скорочення й можливі 

джерела покриття бюджетного дефіциту. 

42. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади. 

43. Фінансування науки. 

44. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. Загальнодержавні податки і збори, закріплений 

за місцевими бюджетами. 

45. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

46. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. 

47. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети. 

48. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових 

ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту 

від банківського. 

49. Види та форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. 

50. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. 

51. Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики 

міжнародних фінансових органів. 

52. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. 

53. Причини, наслідки зростання та джерела погашення державного боргу. 

54. Класифікація страхування за об‘єктами та ознаками ризику. Принципи обов‘язкового 

і добровільного страхування. 

55. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 

суспільного виробництва. 

56. Страховий ринок. Поняття страхового ринку. Організаційні форм існування 

страхових компаній. 

57. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. 

58. Фінансування соціального страхування і соціального забезпечення. 

59. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми. 

60. Страхування відповідальності. 

61. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання. 

62. Престрахування та його необхідність у забезпеченні сталості страхових операцій. 

63. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування страхової 

діяльності. 

64. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. 

65. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 

66. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. 

67. Класифікація фінансових ринків. 

68. Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні. 

69. Оподаткування доходів від цінних паперів. 
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70. Фондова біржа та її правові положення. 

71. Правове регулювання фінансового ринку. Державний контроль за випуском і обігом 

цінних паперів. 

72. Брокерські контори. Формування їх прибутку та статутного фонду. 

73. Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин та його формування 

в Україні. 

74. Суб‘єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Правові норми регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

75. Валютний курс, його види. Порядок установлення та методології обчислення 

валютного курсу національної грошової одиниці України. Механізми регулювання 

валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція). 

76. Валютні ринки. Поняття і види. Правове регулювання діяльності Української 

міжбанківської біржі. Котирування іноземних валют. 

77. Конвертованість валюти та механізм її забезпечення. 

78. Валютне регулювання та валютні обмеження суть і необхідність. 

79. Валютні операції. 

80. Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. 

81. Митна політика України. 

82. Єдиний митний тариф. Митні ставки й пільги. 

83. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

84. Принципи оподаткування суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

85. Сутність, функції та принципи фінансового менеджменту. 

86. Особливості організації фінансового менеджменту. 

87. Особливості бюджетної та податкової політики країн з розвиненою ринковою 

економікою. 

88. Фінанси країн Європейського Союзу. 

89. Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України. 

90. Особливості фінансової конкуренції України серед країн Європейського Союзу. 
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4.2. «ГРОШІ І КРЕДИТ» 

 

1. Наукові погляди на походження, сутність та вартість грошей  

2. Форми грошей та їх якісні властивості  

3. Функції грошей: сутність та взаємозв‘язок 

4. Роль грошей у ринковій економіці 

5. Методологічні основи кількісної теорії грошей. Класична кількісна теорія грошей 

6. Трансакційний варіант кількісної теорії І. Фішера  

7. Кон‘юнктурний варіант М.І. Тугана-Барановського  

8. Кембриджська версія кількісної теорії грошей  

9. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей  

10. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей  

11. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей  

12. Сутність, економічна основа та структура грошового обороту 

13. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування 

14. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати. Грошова база 

15. Швидкість обігу грошей: поняття та фактори, що її визначають  

16. Закон грошового обігу 

17. Механізм зміни маси грошей в обороті (первинна та вторинна емісія, грошово-

кредитний мультиплікатор)  

18. Сутність, особливості функціонування, інституційна модель та структура грошового 

ринку  

19. Поняття та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші  

20. Пропозиція грошей: поняття та чинники впливу на її формування  

21. Графічна модель грошового ринку 

22. Сутність, класифікація та структура грошових систем  

23. Характеристика грошових систем металевого та паперово-кредитного обігу  

24. Створення та розвиток грошової системи України 

25. Грошово-кредитна політика центрального банку: сутність, типи, цілі 

26. Інструменти грошово-кредитної політики  

27. Проблема монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту  

28. Сутність, види, вимірювання, причини інфляції  

29. Соціально-економічні наслідки інфляційних процесів та методи державного 

регулювання інфляції  

30. Особливості інфляційного процесу в Україні  

31. Сутність та види грошових реформ  

32. Особливості проведення грошової реформи в Україні 

33. Сутність валюти та валютних відносин. Класифікація валюти 

34. Загальні засади функціонування валютного ринку  

35. Поняття та економічна основа валютних курсів. Режими валютних курсів. Чинники 

впливу на валютний курс та механізм його регулювання  

36. Функції та операції валютного ринку  

37. Поняття та класифікація валютних систем  

38. Національна валютна система: поняття, елементи 

39. Еволюція світової валютної системи 

40. Розвиток європейської валютної системи 

41. Сутність та методи валютного регулювання  

42. Сутність та структура кредиту. Загальні передумови та економічні чинники 

необхідності кредиту 

43. Теоретичні концепції кредиту  

44. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування  

45. Форми та види кредиту  
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46. Загальна характеристика банківського, міжгосподарського, споживчого, державного, 

міжнародного кредиту  

47. Економічні межі кредиту та наслідки їх порушення  

48. Функції кредиту та його роль у розвитку економіки 

49. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період 

50. Позичковий процент: сутність, функції та роль у суспільстві  

51. Сутність, призначення та види фінансового посередництва 

52. Економічна сутність та функції банків  

53. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості побудови 

банківської системи України  

54. Механізм забезпечення стабільності банківської системи та банківської діяльності  

55. Призначення, роль, класифікація та характеристика небанківських фінансово-

кредитних установ. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в 

Україні  

56. Причини, шляхи створення та організаційно-правовий статус центральних банків  

57. Основні напрями діяльності центральних банків у сучасних умовах  

58. Національний банк України – центральний банк держави 

59. Призначення, походження та класифікація комерційних банків. Особливості 

діяльності комерційних банків в Україні  

60. Класифікація та характеристика операцій банків 

61. Банківські послуги: види, характеристика  

62. Міжнародний валютний фонд: функції, співробітництво з Україною 

63. Світовий банк: цілі, структура, співробітництво з Україною  

64. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції: загальна характеристика, 

основні напрями діяльності  

65. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета функціонування, пріоритети 

діяльності в Україні 

66. Банк міжнародних розрахунків: функції та перспективи співпраці з Україною. 
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4.3. «ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

1. Місце фінансів підприємств в фінансової системі країни.  

2. Характеристика фінансів підприємств як економічної категорії. 

3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.  

4. Фонди грошових коштів підприємства. 

5. Особливості формування статутних капіталів підприємств різних організаційно-

правових форм.  

6. Організація та управління фінансами підприємства. 

7. Економічний зміст та види грошових розрахунків підприємств.  

8. Принципи організації безготівкових розрахунків підприємств.  

9. Характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках.  

10. Порядок відкриття поточного рахунку.  

11. Розрахунки за допомогою пластикових карток. 

12. Види санкцій за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни.  

13. Розрахунок доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства.  

14. Розрахунок чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) 

підприємства. 

15. Розрахунок фінансових результатів підприємства та їх відображення у фінансової 

звітності. 

16. Оцінка рентабельності продукції, капіталу підприємства.  

17. Визначення податку на прибуток підприємства. 

18. Визначення показників розподілу чистого прибутку підприємства.  

19. Принципи побудови податкової системи.  

20. Основні податки, що сплачують підприємства 

21. Аналіз ефективності використання обігових коштів 

22. Розрахунок показників ефективності використання обігових коштів підприємства. 

23. Методика оцінки основних фондів.  

24. Характеристика капітальних вкладень на відтворення основних фондів 

25. Активи балансу та їх ліквідність 

26. Розрахунок показників рентабельності 

27. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 

28. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства 

29. Показники фінансового стану підприємства 

30. Сутність фінансової стратегії підприємства та етапи її розробки. 

31. Завдання і принципи фінансового планування на підприємствах. 

32. Методи визначення фінансових потреб підприємства 

33. Сутність банкрутства підприємств і його санація 

34. Стан економіки та підприємств України 

35. Критерії банкрутства підприємств 

36. Проблеми фінансового оздоровлення підприємств 
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4.4. «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

1. Походження та розвиток банків 

 2. Поняття, призначення та класифікація банків 

 3. Особливості функціонування сучасних банківських систем  

4. Становлення та розвиток банківської системи України 

 5. Організаційна структура банку 

 6. Ліцензування банку та банківської діяльності  

7. Реорганізація і ліквідація банківської діяльності  

8. Банківські об‘єднання і порядок створення та їх типи  

9. Організаційно правові основи функціонування НБУ  

10. Функції та операції НБУ 

 11. Структура та форми управління НБУ  

12. Класифікація банківських ресурсів  

13. Склад, структура та джерела формування капіталу банку  

14. Суть, значення та характеристика залученого капіталу банку  

15. Суть, значення та характеристика запозичених банківських ресурсів 

 16. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів. 

Принципи, умови й етапи кредитування 

 17. Порядок надання та погашення окремих видів банківських кредитів  

18. Характеристика споживчого банківського кредиту  

19. Форми забезпечення повернення кредитів  

20. Кредитна політика банку та її зміст 

 21. Характеристика та види векселів  

22. Урахування та переврахування векселів 

 23. Кредити під заставу векселів 

 24. Авалювання та акцептування векселів  

25. Інкасування та доміциляція векселів 

 26. Характеристика платіжного обороту 

27. Банківське обслуговування готівкового обороту 

 28. Безготівкові розрахунки з використанням вимого-доручення: суть, сфера 

застосування та документооборот  

29. Чекова форма безготівкових розрахунків її суть, сфера застосування  

30. Акредитивна форма безготівкових розрахунків, його види та сфера використання  

31. Вексель як форма безготівкових розрахунків її суть, сфера застосування 

 32. Характеристика міжбанківських розрахунків 

 33. Система електронних банківських послуг населенню  

34. Класифікація банківських кредитів.  

35. Етапи кредитування. 

 36. Принципи й умови кредитування.  

37. Оцінка кредитоспроможності клієнта  

38. Форми забезпечення банківських позичок  

39. Поняття кредитної політики банку  

40. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів  

41. Суть, значення та класифікація банківських інвестицій 

 42. Інвестиційний портфель банку та його класифікація  

43. Концепція формування інвестиційного портфеля банку  

44. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку  

45. Неторговельні операції банків в іноземній валюті  

46. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків  

47. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними 

операціями 
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 48. Відкрита валютна позиція банку та методика її розрахунку 

 49. Загальна характеристика та види банківських послуг  

50. Лізинг 

 51. Факторинг. Форфейтинг  

52. Посередницькі та інформаційні (консультативні, інформаційні) послуги 

 53. Трастові послуги  

54. Роль маркетингу в функціонуванні банків 

 55. Процес розробки стратегії банківського маркетингу  

56. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу 

 

 

4.5. «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 

 
1. Державний бюджет як економічна категорія. Роль і місце бюджету в 

перерозподільних відносинах у суспільстві. 
2. Державний бюджет як основний фінансовий план. Роль і місце бюджету в системі 

фінансових планів. 
3. Склад і структура доходів і видатків бюджету, фактори, що впливають на них. 
4. Поняття поточного бюджету і бюджету розвитку місцевих бюджетів. 
5. Бюджетний процес та його учасники. Стадії бюджетного процесу. 
6. Бюджетне планування: завдання, принципи і методи. 
7. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний 

дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. 
8. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела фінансування, 

наслідки. 

9. Роль і місце бюджету в фінансово  кредитному механізмі. 
10. Бюджет в системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного 

розвитку. 
11. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи; структура бюджетної 

системи України. 
12. Принципи бюджетної системи України. 
13. Поняття міжбюджетних відносин; мета регулювання міжбюджетних відносин. 
14. Критерії розмежування доходів і видатків між бюджетами. 
15. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 
16. Передача видатків на виконання власних і делегованих повноважень. 
17. Види міжбюджетних трансфертів. 
18. Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для прогнозування 

доходів і видатків та їх виконання. Структура бюджетної класифікації. 
19. Класифікація доходів бюджету. 
20. Класифікація видатків та кредитування бюджету. Поняття функціональної, 

відомчої і економічної класифікації видатків бюджету. 
21. Класифікація фінансування бюджету. 
22. Класифікація боргу. 
23. Методи формування доходів бюджету. 
24. Джерела формування доходів бюджету. 
25. Загальна характеристика податкової системи України, її відмінності від 

розвинених країн. 
26. Неподаткові доходи бюджету. 
27. Організація мобілізації доходів бюджету. 
28. Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль 

бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку країни. 
29. Форми і методи бюджетного фінансування. 
30. Кошторис бюджетної установи, його форма і зміст. 
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31. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку 
економіки.. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. 

32. Бюджетні інвестиції, їх види. 
33. Видатки бюджету на науку. 
34. Форми і види соціального захисту населення. 
35. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення. 
36. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. 
37. Виробничі показники діяльності шкіл, порядок їх визначення. 
38. Система заробітної плати вчителів. Порядок нарахування заробітної плати 

вчителям. Складання тарифікаційного списку школи. 
39. Планування фонду заробітної плати по кошторису загальноосвітньої школи. 
40. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. 
41. Фінансування дитячих дошкільних навчальних закладів. 
42. Бюджетне фінансування вищої освіти. 
43. Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. 
44. Система заробітної плати медичних працівників, порядок планування фонду 

заробітної плати в установах охорони здоров'я. 
45. Бюджетне фінансування закладів культури. Фінансування преси, радіо, 

телебачення. 
46. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Роль бюджету в державній 

підтримці олімпійського руху. 
47. Видатки бюджету на оборону країни; порядок їх фінансування і планування. 
48. Видатки бюджету на управління, їх склад. 
49. Державний борг, його структура. 
50. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 
51. Управління державним боргом. 
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4.6. «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

1.Податковий кодекс України, сфера його дії та основні засади податкового 

законодавства.  

2.Сутність податків, функції податків.  

3.Класифікація податків. 

4.Характеристика прямих і непрямих податків. 

5.Податкова політика. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової 

політики. 

6.Податкова система України, основні етапи її становлення. 

7.Державна податкова служба України, склад служби та основні функції. 

8.Поняття ―ухилення від податків‖. Види ухилення від податків. Сутність та форми 

перекладання податків. 

9.Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. 

10.Сутність ПДВ. Платники, ставки податку, об‘єкт оподаткування. 

11.Пільги по ПДВ та їх значення. 

12.Порядок обчислення ПДВ: податкове зобов‘язання, податковий період, дата 

виникнення податкового зобов‘язання, податковий кредит.  

13.Порядок ведення податкового обліку ПДВ. 

14.Строки сплати ПДВ в бюджет. Звітність платників і порядок її складання. 

15.Контроль податкових органів за платниками ПДВ. 

16.Платники акцизного податку. Об‘єкт оподаткування та ставки акцизного податку. 

17.Порядок обчислення акцизного податку, строки сплати в бюджет, звітність та 

контроль податкових органів. 

18.Платники і ставки мита. Порядок обчислення і сплати мита. 

19.Платники і ставки податки на прибуток. Порядок обчислення оподатковуваного 

прибутку. 

20.Склад доходів і витрат при визначенні оподатковуваного прибутку підприємств. 

21.Пільги з податку на прибуток та їх значення. 

22.Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. 

23.Звітність платників податку на прибуток та відповідальність платників. 

24.Суть та призначення єдиного податку для суб‘єктів малого підприємництва. 

Платники та порядок його обчислення. 

26.Податок на доходи фізичних осіб, його роль та значення у податкові системі.        

27.Оподатковувані й неоподатковувані доходи. Соціальні пільги.  

28.Порядок нарахування та утримання податку зі заробітків фізичних осіб.  

29.Порядок оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за 

наявності та відсутності прав юридичної особи. 

30.Порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб, одержуваних з інших джерел.   

31. Транспортний податок. Платники, об‘єкти оподаткування, ставки податку.       

32.Порядок обчислення і сплати транспортного податку. 

33.Основи побудови земельного податку. Пільги по податку і порядок їх надання. 

34.Порядок нарахування земельного податку юридичними і фізичними особами. 

Терміни сплати в бюджет. 

35. Плата за оренду землі. Порядок її обчислення та сплати. 

36. Податок на майно. Склад податку на майно. 

37.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порядок його 

обчислення та перерахування в бюджет. 

38.Туристичний збір. Порядок його обчислення та перерахування в бюджет. 

39.Збір за місця паркування транспортних засобів. Порядок його обчислення та 

перерахування в бюджет. 

40.Рентна плата. Склад рентної плати. 
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41. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Платники і порядок 

обчислення. 

42. Рентна плата за спеціальне використання води. Платники, порядок обчислення і 

сплати в бюджет. 

43. Рентна плата за користування надрами. Платники, порядок обчислення і сплати в 

бюджет. 

44. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платники, 

порядок обчислення і сплати в бюджет. 

45.Акцизні склади, їх призначення. 

46.Суть та значення акцизних марок.  

47.Порядок обчислення акцизного податку. 

48.Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл 

продукції. 

 
4.7. «МИТНА СПРАВА» 

1. Сутність митно-тарифних відносин 

2. Митно-тарифні регулятори, їх роль та рівні. 

3. Функції митної системи 

4. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин 

5. Економічні методи регулювання ЗЕД 

6. Система  правового регулювання митно-тарифних відносин 

7. Класифікація видів мита. 

8. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів. 

9. Економічна природа митного тарифу 

10. Механізм застосування митного тарифу. 

11. Функції митного тарифу. 

12. Митні платежі як основні інструменти митного оподаткування. 

13. Митна вартість, її призначення та функції. 

14. Зародження та розвиток митно-тарифних відносин в Україні 

15. Митна система України 

16. Функції митних органів. 

17. Організаційна структура митної системи України. 

18. Взаємодія митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими 

органами державної влади при виконанні покладених на них завдань 

19. Формування та реалізація митної політики держави. 

20. Аналіз наслідків приєднання України до СОТ. 

21. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі в митному союзі. 

22. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання 

досвіду зарубіжних країн. 

23. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. 

24. Міжнародні організації як основні суб‘єкти регулювання митно- тарифних відносин. 

25. Система товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі митного 

регулювання. 

26. Гармонізована система опису та кодування товарів. 

27. Структура коду товарної номенклатури Митного тарифу України (УКТЗЕД). Правила 

класифікації товарів   в   УКТЗЕД. 

28. Сутність та особливості проведення митного контролю 

29. Митна варта 

30. Спеціальні види контролю на митному кордоні України 

31. Види митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

32. Митний склад як особливий митний режим. 

33. Система митного оформлення при переміщенні товарів через митний кордон. 
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34. Комплекс заходів системи митного оформлення. 

35. Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньоторговельні, комерційні, 

розрахункові, транспортні, страхові та митні документи. 

36. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації. 

37. Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських металів через митний кордон 

України 

38. Порядок переміщення через митний кордон об‘єктів інтелектуальної власності 

39. Порядок пропуску через митний кордон предметів, що переміщуються в 

несупроводжуваному багажі 

40. Порядок пропуску через митний кордон зброї, вибухових, сильнодіючих отруйних 

речовин, що переміщуються громадянам 

41. Порядок пропуску через митний кордон дипломатичної пошти та речей, які належать 

дипломатичним кур‘єрам 

42. Відповідальність за порушення митних правил. 

43. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів. 

44. Переміщення через митний кордон валюти. 

45. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. 

46. Специфіка здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні 

фізичних осіб через митний кордон. 

47. Повноваження та обов‘язки декларанта. 

48. Контрабанда та відповідальність за її вчинення. 

49. Види порушень митних правил та відповідальність за порушення. 

50. Порядок обліку та реєстрації вантажної митної декларації митними органами 

України. 
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4.8. «СТРАХУВАННЯ» 

1. Необхідність і форми страхового захисту. 

2. Страховий фонд страховика, чинники створення. 

3. Страхування як необхідний елемент ринкової економіки. 

4. Історія виникнення та розвитку страхування. 

5. Місце страхування в системі економічних категорій та його функції. 

6. Еволюція страхування в Україні. 

7. Принципи страхування. 

8. Поняття класифікації та її значення. 

9. Класифікація страхування за об‘єктами. 

10. Класифікація страхування за юридичними ознаками. Класифікація за формами 

проведення. 

11. Обов‘язкове та добровільне страхування. 

12. Поняття і види страхових ризиків. 

13. Ризик-менеджмент і страхування. 

14. Страховий ризик. Критерії визначення страхового ризику. 

15. Види ризиків та їх класифікація. 

16. Катастрофічні ризики, їх причини та особливості. 

17. Класифікація ризиків залежно від сфери діяльності людини. 

18. Етапи управління ризиком. 

19. Аналіз та оцінка ризику. 

20. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку. 

21. Страховий ринок та його структура. 

22. Об‘єктивні передумови розвитку страхового ринку. 

23. Суб‘єкти страхового ринку. 

24. Страховий продукт. Концепції страхового продукту. 

25. Інфраструктура страхового ринку. 

26. Роль посередників на страховому ринку. 

27. Функції посередників на страховому ринку. 

28. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. 

29. Маркетинг у страхуванні. 

30. Формування та управління страховим портфелем. 

31. Класифікація страхових продуктів у страховому портфелі. 

32. Роль реклами в страховій діяльності. 

33. Договір страхування. Взаємодія сторін договору страхування. 

34. Організаційні форми страховиків. 

35. Стратегія страхової компанії. 

36. Філія страховика. 

37. Ресурси страхової компанії. 

38. Рейтинг у страхуванні. Типи рейтингу. 

39. Органи управління страховою компанією та їх функції. 

40. Об‘єднання страховиків та їх функції. 

41. Кептивні страхові компанії, особливості діяльності. 

42. Товариства взаємного страхування, причини виникнення та особливості 

діяльності. 

43. Структура страхових компаній. 

44. Необхідність державного регулювання страхової діяльності. 

45. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. 

46. Контроль за діяльністю страховиків. 

47. Страхування життя як особливий вид особистого страхування. 

48. Умови укладання договорів страхування життя. 

49. Змішане страхування життя. 
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50. Сторони договору страхування життя, їх права та обов‘язки. 

51. Страхування ренти. 

52. Страхування пенсій. 

53. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів. 

54. Права та обов‘язки суб‘єктів страхового зобов‘язання. 

55. Процедура підготовки та укладання страхового договору. 

56. Вирішення спорів і припинення дії договору. 

57. Обов‘язкове особисте страхування від нещасних випадків. 

58. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків. 

59. Обов‘язкове медичне страхування. 

60. Добровільне медичне страхування. 

61. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. 

62. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

63. Страхування технічних ризиків. 

64. Організаційні форми страхування кредитів. 

65. Страхування депозитів. 

66. Страхування від втрат прибутку. 

67. Страхування транспортних засобів та вантажів. 

68. Авіаційне страхування. 

69. Страхування наземного транспорту. 

70. Страхування вантажів. 

71. Страхування майна громадян. 

72. Страхування тварин як вид майнового страхування. 

73. Страхування домашнього майна. 

74. Поняття страхування відповідальності та його види. 

75. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

76. Страхування відповідальності перевізників вантажів. 

77. Страхування відповідальності роботодавців. 

78. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.  

79. Страхування професійної відповідальності. 

80. Особливості екологічного страхування. 

81. Сутність і роль перестрахування. 

82. Методи перестрахування та форми проведення даних операцій. 

83. Співстрахування та механізм його дії. 

84. Склад та економічний зміст доходів і витрат страховика. 

85. Визначення прибутку страховика. 

86. Оподаткування страхових компаній. 

87. Фінансова надійність страховика, сутність, умови забезпечення. 

88. Платоспроможність страховика та її оцінка. 

89. Інвестиційна діяльність страховиків. 

90. Превентивна діяльність страхових компаній. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ 

 
Оцінювання результатів державного екзамену зі спеціалізації здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

Кожний екзаменаційний білет містить завдання трьох рівнів складності: 

1. Перший рівень – завдання з вибором відповіді (тестові завдання). Кожна правильна 

відповідь оцінюється в1,5 бали. 

2. Другий рівень - завдання із короткою відповіддю (одна правильна відповідь); 

За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали. 

3. Третій рівень – практичне завдання (2 задачі). В цих завданнях на чернетці треба 

акуратно записати послідовні, логічні дії та пояснення до розв‘язку задач. В 

екзаменаційному білеті студент обов‘язково вказує правильну відповідь. За кожну правильно 

розв‘язану задачу студенту виставляється 20 балів. 

 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за системою: 

20 балів 

Зазнвчена правильна відповідь з обґрунтуванням усіх ключових 

моментів розв‘язування. Проведені акуратні і достатні записи, приведені 

розрахунки. 

10 балів 

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв‘язування. Деякі з 

ключових моментів обґрунтовано недостатньо, розв‘язана правильно лише 

частина завдання, наведені розрахунки. В екзаменаційному білеті не вказана 

правильна відповідь 

0 балів В екзаменаційному білеті не вказана правильна відповідь 

 

Результат державного екзамену зі спеціалізації залежить від загальної кількості 

набраних балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен,  

диференційований залік 
Залік 

A Відмінно  90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B Дуже добре 81 – 89 4 добре 
C Добре  71 – 80 
D Задовільно  61 – 70 

3 задовільно 

 E Достатньо  51 – 60 

FX (F) 
 

Незадовільно  0 – 50 2 незадовільно 

 

не зараховано 
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Здобувач вищої освіти, який  не погоджується із   результатами контрольного заходу  

комплексного державного екзамену) має право подати  апеляційну заяву в письмовому 

вигляді відповідно до  Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів 

вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка затвердженого на 

засіданні Вченої ради Університету  від 27 січня 2021 року (протокол № 3/1) 
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Додаток А 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

Галузь знань 07 “Управління та адміністрування” 

Спеціальність 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” 

Освітня програма «Фінанси, митна та податкова справа» 

Навчальна дисципліна Державний екзамен зі спеціалізації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

№ 

з/п 
Завдання 

Макси- 

мальна 

кількість 

 балів 

І рівень – завдання з вибором відповіді (тестові завдання) 30 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

1.7   

1.8   

1.9   

1.10   

1.11   

1.12   

1.13   

1.14   

1.15   

1.16   

1.17   

1.18   

1.19   

1.20   

Разом балів по першому рівню  

ІІ рівень – завдання з короткою відповіддю 30 

2.1 
 

 

2.2 
 

 

2.3 
 

 

2.4 
 

 

2.5 
 

 

2.6 
 

 

2.7 
 

 

2.8 
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2.9 
 

 

2.10 
 

 

Разом балів по другому рівню  

ІІІ рівень – практичні завдання 40 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

  

Разом балів по третьому рівню  

 Р А З О М 100 

 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри фінансового менеджменту 

Протокол №  10  від ―12‖ травня  2022 року 

Завідувач кафедри фінансового менеджменту_______________                    проф. Ситник Н.С. 
                                                                                                       (підпис)                             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ   

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальність 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітня програма – «Фінанси, митна та податкова справа» 

 

 

 

 

Прізвище               

 

Ім’я                

 

По батькові               

 

 

Білет № ________ 

 

 

 

Група ____________ 

Дата ____________ 

 

Загальна кількість балів ____________ 

 

Члени ЕК ____________   

____________   

____________   

____________   

____________   
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Білет № ______ 

1. Перший рівень – тестові завдання  

№  
завдання 

Варіанти відповіді 
Бали 

А B C D 
1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.      

1.5.      

1.6.      

1.7.      

1.8.      

1.9.      

1.10.      

1.11.      

1.12.      

1.13.      

1.14.      

1.15.      

1.16.      

1.17.      

1.18.      

1.19.      

1.20.      

Разом балів по першому рівню  

2.Другий рівень – завдання підвищеної складності з вибором відповіді 
№  

завдання 
Варіанти відповіді 

Бали 
А Б В Г 

2.1.      

2.2.      

2.3.      

2.4.      

2.5.      

2.6.      

2.7.      

2.8.      

2.9.      

2.10.      

Разом балів по другому рівню  

3.Третій рівень – задачі 
3.1. Задача. 

Хід розв’язку Відповідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Задача. 

Хід розв’язку Відповідь 
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