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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Вступне випробування проводиться за результатами тестового 

оцінювання, яке містить запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: 

«Фінанси», «Статистика», «Податкова система», «Банківська система», 

«Страхування», Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання». 

Вступник повинен знати і розуміти: 

– економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем; 

– теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем; 

– механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; 

– принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

– вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави; 

вміти: 

– визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 

– застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач; 

– формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію;  

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем; 

– абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів; 
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– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні; 

– виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань;  

володіти: 

– методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування); 

– методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ» 

 
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. 

Роль фінансів у ринковій економіці. 
Теоретична сутність фінансів. Необхідність, характерні особливості та 

функції фінансів. Фінансова система. 
Тема 2. Фінансова політика, фінансовий механізм і фінансове право. 
Фінансова політика, її сутність, види і значення. Фінансовий механізм та 

його роль у реалізації фінансової політики. Поняття та система фінансового 

права. 

Тема 3. Державні фінанси. 
Необхідність та призначення бюджету. Бюджетна політика, бюджетний 

механізм та бюджетна система. Поняття дефіциту бюджету. Методи обмеження 

та шляхи скорочення дефіциту бюджету. Особливості управління державним 

кредитом та державним боргом. 

Тема 4. Податки. Податкова система. 
Сутність та функції податків. Особливості сучасного функціонування 

податкової системи України. Податкова політика держави. 

Тема 5. Місцеві фінанси, бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання. 
Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів. Місцеві 

бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Бюджетний федералізм і 

фінансове вирівнювання. 

Тема 6. Фонди соціального страхування. 
Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту. 

Організаційно-адміністративне забезпечення соціального забезпечення. 

Особливості недержавного соціального страхування. 

Тема 7. Фінанси підприємств. 
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Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. Формування 

доходів та розподіл витрат підприємств. Формування та розподіл прибутку 

підприємств. Майно підприємства та методика його планування. 

Тема 8. Фінансовий ринок. 
Сутність та роль фінансового ринку в економіці. Характеристика 

інструментів фінансового ринку. Діяльність фінансових інститутів на 

фінансовому ринку. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. 

Тема 9. Міжнародні фінанси. 
Сутність та архітектоніка міжнародних фінансів. Поняття валюти, її 

конвертованість та валютний курс. Міжнародні розрахунки. 
Тема 10. Фінансовий менеджмент. 
Сутність та функції фінансового менеджменту. Управління активами 

підприємства. Ризики у фінансовому менеджменті. 

Тема 11. Фінансова безпека. 
Економічна безпека як багаторівнева система. Фінансова безпека: 

сутність і місце в системі економічної безпеки. Механізм та системи 

забезпечення фінансової безпеки держави. 
Тема 12. Фінанси країн з ринковою економікою. 
Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою 

ринковою економікою. Фінансова система Сполучених Штатів Америки. 

Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини. Фінансова система 

Японії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Тема 1. Предмет і метод статистики  
Особливості статистики як самостійної суспільної науки. Статистична 

сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. Варіація ознак. Статистичні 

закономірності та форми їх прояву. Закон великих чисел та його роль у 

статистиці. Методологічні підвалини статистики. Етапи статистичного 

дослідження.  

Тема 2. Статистичне спостереження  
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 

План статистичного спостереження. Види статистичного спостереження. 

Помилки спостереження та методи контролю зібраних даних.  

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних  

Поняття та основні елементи статистичного зведення. Ряди розподілу, їх 

види та географічне зображення. Групування. Види та основні питання 

методології побудови статистичних групувань.  

Тема 4. Абсолютні та відносні величини  

Суть та значення статистичних показників. Абсолютні статистичні 

величини та одиниці їх вимірювання. Види відносних величин та методологія їх 

обчислення. 

Тема 5. Середні величини  
Суть середньої величини у статистиці. Поняття середньої арифметичної 

та її властивості. Середня гармонійна та умови її застосування. Особливості 

обчислення середніх величин. Розподільчі середні.  

Тема 6. Показники варіації  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
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Суть варіації масових суспільних явищ. Статистичні характеристики 

варіації. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Дисперсія 

альтернативної ознаки та згрупованих даних. Характеристика форм розподілу. 

Тема 7. Вибіркове спостереження  

Суть вибіркового спостереження. Причини й умови його застосування. 

Переваги вибіркового методу порівняно з іншими методами статистичного 

спостереження. Репрезентативність вибірки. Способи відбору, що забезпечують 

репрезентативність вибірки. Види вибірки. Визначення меж дворічних 

інтервалів та необхідної чисельності вибірки.  

Тема 8. Ряди динаміки  

Передумови та об’єктивні умови для побудови рядів динаміки. Види 

рядів динаміки та їх особливості. Статистичні характеристики динамічних 

рядів. Методи обчислення середніх в рядах динаміки. Аналіз структурних 

зрушень. Вивчення основної тенденції розвитку. Поняття про рівняння тренду. 

Порівняльний аналіз рядів динаміки.  

Тема 9. Індекси  

Суть індексів. Агрегатна форма індексів як основна. Система 

взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного приросту за 

факторами. Середньозважені індекси. Індекси з постійною та змінною базою 

порівняння. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. 

Територіальні індекси.  

Тема 10. Статистичні методи вимірювання зв’язку  

Поняття про функціональну та стохастичну залежність між окремими 

явищами. Кореляційний зв’язок. Метод аналітичного групування. Кореляційно-

регресійний аналіз та його етапи. Вибір форми рівняння регресії. Обчислення 

параметрів рівняння регресії та їх економічна інтерпретація. Оцінка тісноти 

зв’язку та перевірка суттєвості у кореляційно-регресійному аналізі. Побудова 

довірчого інтервалу коефіцієнта регресії. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Горкавий В.К. Статистика: підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: 

Алерта, 2020. 644 с. 

2. Городянська Л.В., Сизов А.І. Статистика для економістів: навч. посіб. 

К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2019. 350 c. 

3. Двігун А.О., Борисенко П.А., Дерев’янко К.І. Статистика: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : Акцент ІнТрейд, 2012. 305 с. 

4. Карпенко Л.М. Статистика: навч. посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 

184 с. 

5. Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. 

К.: Центр учбової літератури, 2013. 592 с.  

6. Статистика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.В. Раєвнєва, 

І.В. Аксьонова, Л.В. Гриневич та ін. ; під наук. ред. : О.В. Раєвнєва. Харк. нац. 

екон. ун-т. X.: ІНЖЕК, 2011. 503 с. 
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7. Статистика. [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної, скороченої та заочної форм 

навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук.  Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 59 с. 

8. Статистика: основи теорії та практикум: навч. посіб. для студ. навч. 

закл. / В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук, Г. П. Кибич та ін.; Чернів ун-т ім. 

Ю. Федьковича. Чернівці: ДрукАрт, 2011. 282 с. 

9. Талах В.І. Статистика. Електронне видання навчального призначення. 

Довідка № 13-63. Протокол засідання науково-методичної ради Луцького НТУ 

№ 2 від 22 жовтня 2013 р. 

10. Шапочка М.К., Маценко О.М. Теорія статистики: навч. посіб. Суми: 

Університетська книга, 2014. 312 с. 

11. Щурик М.В. Статистика: навч. посіб. для вузів усіх рівнів акредитації. 

Львів : Магнолія 2006, 2016. 547 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Сутність та види податків 

Суть податків, їх ознаки як економічної категорії. Функції податків. 

Елементи системи оподаткування. Класифікація податків, її ознаки.  

Тема 2. Організація податкової системи 

Поняття податкової системи, вимоги щодо її побудови. Основні 

характеристики сучасної податкової системи. Принципи побудови податкової 

системи держави. Склад і структура податкової системи України. 

Тема 3. Державна податкова служба України 

Структура Державної податкової служби України. Функції, права і 

обов’язки органів контролю у сфері оподаткування. Відповідальність 

посадових осіб податкових органів. 

Тема 4. Організація податкової роботи 

Організація податкової роботи, її основні елементи. Облік платників 

податків. Особливості обліку окремих груп платників. Відповідальність 

платників податків. Облік податкових зобов’язань. Податковий борг: суть і 

порядок визначення. Порядок нарахування пені. Способи погашення податкової 

заборгованості. 

Тема 5. Податкова політика в системі державного регулювання 

Суть податкової політики та податкового механізму. Цілі податкової 

політики. Типи і форми податкової політики. Принципи формування податкової 

політики держави. Поняття податкового тягаря, показники і методи його 

вимірювання.  

Тема 6. Податок на додану вартість 

Суть і призначення ПДВ. Порядок реєстрації платника ПДВ в органах 

ДФС. Основні елементи податку. Порядок обчислення і сплати ПДВ. 

Тема 7. Акцизний податок  
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Суть і призначення акцизу. Групи підакцизних товарів. Елементи 

акцизного податку. Порядок нарахування і сплати акцизного податку. 

Особливості оподаткування виробників алкогольних напоїв.  

Тема 8. Мито 

Митна політика держави та її цілі. Види мита. Основні види ставок мита. 

Порядок нарахування і сплати мита. 

Тема 9. Податок на прибуток підприємств 

Суть податку на прибуток, його фіскальна і регулююча роль. Суб’єкти і 

об’єкти оподаткування. Методика визначення фінансового результату для 

оподаткування. Ставки податку. Порядок нарахування і сплати податку на 

прибуток. 

Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 

Суть ПДФО, його фіскальне і соціальне значення. Платники податку. 

Об’єкти оподаткування. Ставки податку. Порядок визначення 

оподатковуваного доходу. Податкова соціальна пільга, порядок її надання. 

Порядок обчислення і сплати податку. 

Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

Умови надання спрощеної системи оподаткування. Особливості у 

нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних осіб. Особливості у 

нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – СПД. 

Тема 12. Рентні платежі 

Види рентних платежів. Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата 

за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування 

нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку 

територією України. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 

Тема 13. Інші податки 

Екологічний податок. Місцеві податки і збори, їх види та значення у 

формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Склад податку на майно. 

Плата за землю: платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та строки 

сплати. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Транспортний податок. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Туристичний збір. 
  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

  

1. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ. URL: 

http://www.sta.gov.ua. 

2. Бак Н.А. Податкова система України : навч. посіб. М-во освіти і науки 

України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ, 2017. 135 с. 

3. Воронська О.О. Податки в Україні: від теорії до практики: навч. курс. 

К.: Акцент ПП. 2018. 464 с. 

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-ix--rentna-plata-za-tr/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-ix--rentna-plata-za-tr/
http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=300762&cat_id=300760
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4. Легостаєва О. О., Гнип Н. О. Податкова система: практикум: навч. 

посіб. Львів: Новий Світ - 2000, 2017. 228 с. 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т Держ. 

Податк. служби України ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Л. Андрущенка. 

К.: Центр учбової літ., 2017. 413 с. 

6. Фрадинський О. А. Основи оподаткування: навч. посіб. Львів: Новий 

Світ-2000. 2018. 340 с. 

7. Швабій К.І. Податкова політика держави. Ще один великий компроміс. 

Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 61 с. 

8. Податкова система: Навч. посіб / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., 

Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: 

Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с.  

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

  

Тема 1. Історичні засади становлення банківських систем 

Еволюція банківської діяльності (ретроспектива банківництва). Основні 

етапи зародження та розвитку банківської діяльності. Сучасні підходи до 

вивчення сутності поняття «банківська система». 

Особлива роль банківської системи як складової економічної 

інфраструктури. Вплив банківської системи на динаміку економічних процесів. 

Тема 2. Банківська система України: особливості формування та 

функції 

Структурна побудова вітчизняної банківської системи, її рівні та ланки. 

Основні учасники банківської системи, їх функції та роль у її розвитку. 

Становлення банківської системи України після здобуття незалежності: зміст 

основних етапів та розбудова законодавчого поля для банківництва. 

Характеристика функцій банківської системи. Механізм забезпечення 

стабільності банківської діяльності. 

Тема 3. Банки другого рівня – ключова ланка банківської системи 

Сутність банків другого рівня. Стратегічна ціль банківської установи. 

Широке та вузьке тлумачення банку. Основні принципи банківської діяльності. 

Завдання банків. Функції банків: агреговані та ринкові. Сфера діяльності 

банківських установ: банківські послуги; інші фінансові послуги та дозволені 

види діяльності. 

Види банків, що притаманні ринковій економіці. Основні класифікаційні 

ознаки банківських установ. Операції банківських установ, їх класифікація. 

Активні операції банків, їх зміст та призначення. Пасивні банківські операції. 

Комісійно-посередницькі послуги. 

Тема 4. Порядок створення та організації банківської установи 

Порядок державної реєстрації банку в Україні. Учасники банку. Вимоги 

до учасників банку. Банківська ліцензія. Порядок ліцензування банківської 

діяльності. Організаційна структура банку різних форм власності. Органи 

управління банком.  
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Тема 5. Банківські ресурси та особливості їх формування 

Економічна характеристика ресурсів банку: поняття, класифікація, 

особливості. Класифікація ресурсів комерційного банку за джерелами їх 

утворення. Власний капітал банку та його функції. Джерела формування 

власного капіталу. Субординований борг. Регулятивний капітал. Залучений 

капітал та його характеристика. Депозити та їх класифікація. Депозитні та 

ощадні сертифікати. Захист вкладників у банківській системі України. 

Депозитні відсотки – особливості встановлення ставок та нарахування 

відсоткових грошей. Недепозитне залучення ресурсів банку. Міжбанківське 

кредитування. 

Тема 6. Кредитні операції банків 

Банківський кредит та його ключові характеристики. Кредитний договір. 

Принципи банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. 

Види банківських позичкових рахунків. Контокорентний рахунок та овердрафт. 

Тема 7. Операції банків з цінними паперами 

Організація операцій з цінними паперами у банківській діяльності. 

Основи діяльності банків на фондовому ринку. Емісійні операції банків. 

Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Банки як професійні учасники 

фондового ринку. Емісійні операції банків. Інвестиційні операції банків. Банки 

як професійні учасники фондового ринку.  

Тема 8. Ринок банківських послуг 

Поняття та види послуг банківських установ. Характеристика 

нетрадиційних послуг банків. Гарантійні послуги банків. Послуги 

посередницького, консультаційного та інформаційного характеру. Трастові 

(довірчі) послуги. Послуги кредитного характеру: факторинг, форфейтинг та 

лізинг. 

Тема 9. Банківські ризики 

Поняття банківських ризиків та їх класифікація. Характеристика 

банківських ризиків з позиції НБУ. Методологія та методи оцінювання 

банківських ризиків. Оцінка й методи управління процентним ризиком. 

Тема 10. Нагляд та регулювання в банківській системі 

Необхідність регулювання у банківській діяльності. Організація системи 

банківського регулювання. Суть і завдання банківського нагляду. Основні 

методи банківського нагляду. Обов’язкові економічні нормативи та їх 

регламентація (пруденційне регулювання). 
  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

  

1. Банківський нагляд: підручник / за ред. Т. С. Смовженко. К. : УБС НБУ, 

2011. 432 с. 

2. Банківські операції: підручник / за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль, 

ТНЕУ, 2009. 696 с. 

3. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: 

навч. посіб. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с. 
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4. Демчук Н. І., Довгаль О. В., Владика Ю. П. Банківські операції: навч. 

посіб. Дніпро, 2017. 461 с. 

5. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України. 

Банківська справа. 2016. № 1. С. 3- 32. 

6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затв. 

Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. №368 / 

ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0841-01.  

7. Катан Л. І., Демчук Н. І., Бабенко-Левада В. Г., Журавльова Т. О. 

Банківська система: навч. посіб.; за ред. І. М. Мазур. Дніпро: Пороги, 2017. 444 

с. 

8. Коцовська Р. Р., Павлишин О. П., Хміль Л. М. Банківські операції: навч. 

посіб. К. : УБС НБУ: Знання, 2010. 390 с.  

9. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 486 с. 

10. Копилюк О. І. Музичка О. М. Аналіз банківської діяльності: навч. 

посіб. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 415 с. 
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навч. посіб.; за ред. С. А. Кузнецової. К.: Центр учбової літератури, 2014. 400 с. 

12. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: 

підручник. Київ, 2017. 796 с. 

13. Подчесова В. Ю. Управління банківськими ризиками : опорний 

конспект лекцій. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. 84 с.  

14. Прасолова С. П., Вовченко О.С. Банківські операції: навч. посіб. та 

практ. К.: Центр учбової літератури, 2013. 568 с. 

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. / ВР 

України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАХУВАННЯ» 

  

Тема 1. Сутність, мета та принципи страхування 

Необхідність страхового захисту. Сутність і ознаки страхових ризиків. 

Основні поняття страхування. Функції та принципи страхування.  

Тема 2. Страхова організація як суб’єкт страхового ринку  

Сутність і структура страхового ринку. Страхова організація як суб’єкт 

страхового ринку. Структура страхової компанії та управління нею. Поняття, 

зміст і вимоги до договору страхування. 

Тема 3. Класифікація страхування і системи страхового забезпечення 

Класифікація страхування. Сутність і системи страхового забезпечення. 

Сутність франшизи і її види.  

Тема 4. Страхові ризики і страхові премії 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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Класифікація та методи оцінки страхових ризиків. Сутність та структура 

страхової премії. Знижки і надбавки до страхової премії: сутність та 

особливості застосування.  

Тема 5. Страхування майна 

Загальна характеристика майнового страхування. Основні умови 

страхування майна юридичних осіб. Страхування транспортних засобів і 

вантажів. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

Страхування майна фізичних осіб. 

Тема 6. Страхування відповідальності  

Економічна суть, необхідність та особливості страхування 

відповідальності. Страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. Особливості страхування відповідальності 

перевізників. Страхування професійної відповідальності. Страхування 

відповідальності позичальника за непогашення кредиту.  

Тема 7. Особисте страхування 

Економічна суть, необхідність, особливості та підгалузі особистого 

страхування. Страхування життя та пенсій. Страхування від нещасних випадків. 

Медичне страхування.  

Тема 8. Система соціального страхування України 

Сутність, призначення та генезис соціального страхування. Державне 

регулювання системи соціального страхування. Імперативи системи 

соціального страхування: загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, медичне та 

пенсійне страхування. Недержавне соціальне страхування. 

Тема 9. Співстрахування і перестрахування 

Співстрахування і особливості його застосування. Необхідність і зміст 

перестрахування. Форми і методи перестрахування.  

Тема 10. Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність, зміст і значення державного регулювання страхової 

діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Ліцензування 

страховиків. Звітність, ліквідація, реорганізація та санація страховика. 

Тема 11. Фінанси страхових організацій 

Резерв зароблених і незароблених страхових премій. Сутність і складові 

доходів і витрат страхової компанії. Формування, розподіл і оподаткування 

прибутку страховика. Страхові резерви і порядок їх формування. 

Платоспроможність страховика і методика її оцінки. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ РИНОК» 

 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

Сутність фінансового ринку та його роль в ринковій економіці. Функції 

фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Класифікація фінансових 

ринків. Структура фінансових ринків. Інфраструктура фінансового ринку. 

Сучасний стан фінансового ринку в Україні, проблеми та перспективи його 

розвитку. 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

Особливості становлення законодавства з регулювання фінансового 

ринку в розвинутих країнах. Досвід США. Міжнародне регулювання 

фінансового ринку. Стандарти IOSCO. Рекомендації Групи 30. Міжнародні 

норми банківського регулювання та нагляду. Правові основи функціонування 

фінансового ринку в Україні. Мета, основні завдання та напрями державного 

регулювання фінансового ринку в Україні. Саморегулівні організації на 

фінансовому ринку.  

Тема 3. Фінансові посередники 

Сутність та призначення фінансових посередників. Типи фінансових 

посередників та їх характеристика. Комерційні банки як універсальні фінансові 

посередники. Небанківські фінансово-кредитні інститути. Страхові компанії. 

Пенсійні фонди. Ломбарди. Лізингові компанії. Факторингові компанії. Довірчі 

товариства. Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди). Компанії з управління активами. Фінансові компанії. 

Кредитні спілки. 

Тема 4. Відсоткові ставки, ризик та ціна капіталу 

Ціна капіталу для інвестора та емітента. Дохід та ризик цінного папера. 

Види відсоткових ставок. Ризик, його сутність та види. Премії за ризик та їх 

оцінювання. Структура відсоткових ставок. Теорії часової структури 
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відсоткових ставок. Розвиток теорій ризику. Модель оцінки капітальних активів 

(МОКА). Модель арбітражного ціноутворення. Теорія ефективності 

фінансового ринку. 

Тема 5. Грошовий ринок та ринок банківських позик 

Сутність та особливості функціонування грошового ринку та ринку 

банківських позик. Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позик. 

Фінансові інструменти, які обертаються на грошовому ринку. Види відсотків на 

грошовому ринку. Характеристика інструментів облікового ринку. Особливості 

функціонування міжбанківського ринку.  

Тема 6. Валютний ринок 

Поняття валюти та види валют. Валютний курс і конвертованість валют. 

Валютний ринок: сутність та основи функціонування. Валютні системи, їх 

призначення. Складові національної валютної системи. Валютне регулювання. 

Основні завдання валютного регулювання та контролю. Методи валютного 

регулювання Національного банку України. 

Тема 7. Фондовий ринок 

Ринок цінних паперів як частина ринку капіталу. Цінні папери як 

інструменти фондового ринку. Класифікація цінних паперів. Професійна 

діяльність на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. 

Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. 

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Клірингова 

діяльність. Передумови становлення та проблеми розвитку фондового ринку 

України. 

Тема 8. Ринок пайових цінних паперів 

Акції корпорацій: характеристика та класифікація. Фінансова оцінка 

акцій. Розміщення цінних паперів на первинному ринку. Фундаментальний 

аналіз ринку акцій. Технічний аналіз, його значення для прийняття рішень 

купівлі-продажу акцій. Сутність інвестиційних сертифікатів, сертифікатів 

Фондів операцій з нерухомістю, акцій КІФ як видів пайових цінних паперів.  

Тема 9. Ринок боргових цінних паперів 

Облігації підприємств: характеристика та класифікація. Фінансова оцінка 

облігацій. Державні та муніципальні цінні папери. Депозитні (ощадні) 

сертифікати. Ринок векселів в Україні. Облігації Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Тема 10. Ринок іпотечних цінних паперів 

Іпотечні облігації. Іпотечне покриття. Іпотечний актив. Види іпотечних 

облігацій. Заставні. Умови їхнього випуску.  

Тема 11. Ринок похідних фінансових інструментів 

Причини появи та розвитку ринку похідних фінансових інструментів. 

Види похідних цінних паперів, їх особливості. Форвардні контракти та їх 

особливості. Визначення і види ф’ючерсів. Механізм укладення ф’ючерсних 

угод. Опціони та їх особливості. Свопи та варанти. Створення нових 

фінансових інструментів. 

Тема 12. Фондова біржа та біржові операції 



16 

 

Фондові біржі, їх значення як організаторів торгівлі. Розвиток біржового 

ринку в Україні. Українська фондова біржа. Фондова біржа ПФТС. Організаційні 

засади функціонування фондових бірж. Порядок торгів на фондових біржах. 

Позабіржовий ринок цінних паперів. Фондові індекси, їх значення. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність 

підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств на підприємствах 

малого бізнесу, середніх та великих підприємствах. Функціональна, 

дивізіональна та матрична організаційні структури. Класифікація форм 

фінансування підприємств. Критерії прийняття фінансових рішень. Теоретичні 

джерела фінансової діяльності підприємств.  

Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм 

організації бізнесу 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної 

особи. Особливості фінансової діяльності: приватних підприємств; товариств з 

обмеженою відповідальністю (ТзОВ); акціонерних товариств; командитних, 
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повних товариств. Специфіка фінансової діяльності кооперативів. Фінансова 

діяльність державних та казенних підприємств. Фінансування спільної 

діяльності підприємств на основі договорів кооперації. 

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства 

Власний капітал підприємства, його функції та складові. Зареєстрований 

капітал і корпоративні права підприємства. Резервний капітал підприємства, 

його види та джерела формування. Збільшення зареєстрованого капіталу 

підприємства: цілі та джерела. Особливості збільшення статутного капіталу 

ТзОВ. Методи збільшення статутного капіталу АТ. Зменшення зареєстрованого 

капіталу підприємства: основні цілі, методи і порядок проведення. Звіт про 

власний капітал підприємства: мета складання і порядок узгодження з іншими 

формами фінансової звітності. 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства. 

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. Форми самофінансування. Збільшення зареєстрованого 

(статутного) капіталу підприємства без залучення додаткових внесків 

власників. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік 

(Cash-flow) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх 

джерел. Методи визначення Cash-flow. Показники Cash-flow. Звіт про рух 

грошових коштів. 

Тема 5. Дивідендна політика підприємства 

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори 

дивідендної політики. Порядок нарахування дивідендів. Форми виплати 

дивідендів. Особливості нарахування дивідендів в акціонерних товариствах та 

товариствах з обмеженою відповідальністю. Інструменти дивідендної політики. 

Методи нарахування дивідендів. Ефективність дивідендної політики. 

Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок запозичених ресурсів 

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Практична 

робота із залучення банківських кредитів. Облігації підприємств: види, емісія, 

погашення. Комерційні кредити: значення та різновиди. Оцінка вартості 

капіталу, залученого на основі комерційного кредитування.  

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств. 

Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-

правові та фінансово-економічні. Реорганізація, спрямована на укрупнення 

підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм 

укрупнення підприємств. Реорганізація, спрямована на розукрупнення 

підприємств: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення 

підприємств. Перетворення як особлива форма реорганізації. 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства 

Сутність та класифікація фінансових інвестицій підприємств. 

Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові вкладення. Оцінка 

доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з 

фіксованою ставкою доходності. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у 
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корпоративні права. Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх 

у фінансовій звітності.  

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства 

Необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. 

Вартість капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості 

підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків та 

доходів підприємства: метод дисконтування грошових потоків; метод 

капіталізації доходу. Майновий (витратний) підхід. Оцінка вартості 

підприємства на основі ринкового підходу: метод зіставлення 

мультиплікаторів, метод порівняння продажів. Практична робота з оцінки 

вартості підприємства.  

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних відносин 

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. 

Тема 11. Фінансовий контролінг 
Сутність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний та 

оперативний фінансовий контролінг. Основні інструменти стратегічного 

контролінгу. Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Функції 

бюджетування. Процес бюджетування. Правила фінансування підприємств. 

Золоте правило фінансування. Золоте правило балансу. Правила ліквідності та 

вертикальної структури капіталу. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
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Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

 

___________ 

 

В. Дорош  

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

Ю. Шейко 

 __________ 

___________ 

М. Забедюк  

 

 

 

 

 


