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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Метою кваліфікаційного іспиту є перевірка успішності засвоєння студентами 

навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно формулювати  та 

вирішувати професійні завдання. Програму кваліфікаційного іспиту для студентів, 

що здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «Магістр», розроблено з 

урахуванням вимог навчального плану спеціальності 072 «Фінанси, банківської 

справи та страхування». 

Кваліфікаційний іспит зі спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та 

страхування» включає дисципліни:  

 Фінансовий менеджмент, 

 Податковий менеджмент , 

 Міжнародні фінанси , 

 Банківський менеджмент, 

 Управління фінансової санації , 

 Банківські операції , 

 Фінанси підприємств , 

 Страховий менеджмент , 

 Ринок фінансових послуг , 

 Фінанси страхових організацій . 

Оцінювання знань та рівня сформованих фундаментальних фахових 

компетентностей проводиться письмово за білетами. Об’єктом контролю знань 

студентів є результати виконання завдань теоретичної та практичної складових 

екзаменаційного білету.  

Основними критеріями оцінювання завдань екзаменаційного білету є: 

 ‒ вміння виділяти істотні положення навчальної дисципліни; 

 ‒ точність та конкретність відповіді на поставлене питання; 

 ‒ вміння застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних 

управлінських ситуацій та вирішення прикладних проблем;  

‒ загальна та професійна мова відповіді.  

Компетентності, якими повинен володіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти наведені у табл. 1.  Оцінка результатів складання кваліфікаційного 

іспиту здійснюється за 100-бальною системою контролю знань, прийнятою в 

університеті та національною шкалою, і відображаються у відповідних відомостях і 

протоколах роботи Екзаменаційної комісії. Результатом кваліфікаційного іспиту є 

підсумкова оцінка, максимальне значення якої складає 100 балів. 

Таблиця 1 

Очікувані результати навчання (компетентності, якими повинен володіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти) 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність застосовувати спеціальні знання та уміння 

дослідницького та інноваційного характеру для продукування 

нових знань і вирішення проблемних професійних завдань, 
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які пов’язані із розвитком підприємства в конкурентному 

середовищі.  

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність володіти цінностями, які необхідні для 

налагодження гармонійних взаємовідносин із господарськими 

суб’єктами в умовах складного демократичного суспільства 

ЗК2. Здатність бути відповідальним громадянином, маючи 

для цього необхідні соціальні компетенції  

ЗК3. Здатність трансформувати одержувані знання в 

інноваційні технології, перетворювати нові знання в 

конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у 

застосуванні знань, досвіду і методів 

ЗК4. Здатність використовувати методологічні знання для 

аналізу, оцінювання і порівняння альтернативи, що 

стосуються проблеми у професійній сфері 

ЗК5. Здатність проводити наукові досліджень на сучасному 

рівні із виконанням імітаційних і натурних експериментів, 

давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам 

ЗК6. Здатність узагальнювати і готувати до публікації 

результати наукових досліджень 

ЗК7. Здатність оцінювати вплив рішень, що приймаються, на 

навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну 

відповідальність за сталий розвиток суспільства 

ЗК8. Здатність усвідомлювати необхідність навчання 

протягом всього життя, а також володіти досвідом 

самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації 

ЗК9. Здатність роботи в міждисциплінарних командах, уміння 

адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості 

ЗК10. Здатність взаємодії і посередництва на засадах 

розвиненої міжкультурної толерантності та досвіду 

міжкультурної взаємодії 

ЗК11. Здатність ефективно спілкуватися з колегами, 

представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, 

рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації 

ЗК12. Здатність застосовувати підприємницький хист 

мислення у практичній професійній діяльності 

Фахові 

компетентності 

ФК1. Здатність до врахування і диференціації в економіці 

підприємств окремих країн 

ФК2. Здатність обґрунтовувати напрямки інноваційною 

розвитку та активізації інноваційної діяльності 

ФК3. Здатність застосовувати методи та інструментарій для 

обґрунтування управлінських рішень 

ФК4. Здатність ефективно розробляти проекти та 

впроваджувати проектні рішення у практичній діяльності 

ФК5. Здатність оцінювати та управляти 

конкурентоспроможністю підприємства 
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ФК6. Здатність формувати та управляти інтелектуальним 

бізнесом 

ФК7. Здатність забезпечувати інноваційний розвиток 

підприємств 

ФК8. Здатність управляти бізнесом у конкурентному 

середовищі 

ФК9. Здатність досліджувати діяльність підприємств у 

галузевому розрізі в рамках їх спеціалізації 

ФК10. Здатність застосовувати отримані знання та набуті 

навички в практичній діяльності 
 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 

Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту. Об’єкт і суб’єкт 

фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Функції і 

механізм фінансового менеджменту. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

Цілі і задачі управління фінансами підприємства.  Організаційне та 

інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.  Поняття та вимоги до 

фінансової звітності. Основні користувачі фінансової інформації. 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства. Аналіз 

грошових потоків. Управління грошовими потоками. 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у 

фінансових розрахунках. 

Вартість грошей і час. Методи визначення вартості грошей. Рентні платежі та 

їх оцінка. Інфляція і її вплив на вартість грошей. Фінансовий ризик та його вплив на 

вартість грошей. 

Тема 5. Управління прибутком. 

Прибуток як фінансова категорія. Операційний аналіз на підприємстві. 

Управління використанням прибутку. 

Тема 6. Управління активами. 

Сутність активів і принципи їх формування.  Управління оборотними 

активами: управління грошовими активами;  управління  запасами;  управління 

дебіторською заборгованістю;  управління фінансуванням оборотних активів.  

Нормування як метод оптимізації. Управління поза обіговими активами.  

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу. 

Поняття та складові капіталу. Управління власним капіталом. Управління 

позиченим капіталом. Фінансовий леверидж, його суть і значення. Вартість 

капіталу. 

Тема 8. Управління інвестиціями. 
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Сутність і класифікація інвестицій. Управління реальними інвестиціями. 

Управління фінансовими інвестиціями. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх 

розробки 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками. 

Економічний зміст, поняття і класифікація фінансових ризиків. Управління 

фінансовими ризиками. Оцінка фінансових ризиків. Методи нейтралізації 

фінансових ризиків. Страхування ризиків 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів. 

Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності. Аналіз основних 

фінансових звітів. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. Показники 

фінансової стійкості і стабільності підприємства 

Тема 11.  Внутрішньогосподарське фінансове прогнозування і 

планування. 

Місце фінансового планування в ринковій економіці. Зміст і задачі 

фінансового планування. Принципи і методи фінансового планування.  Порядок 

розробки фінансового плану. Оперативне фінансове планування. 

Тема12. Антикризове фінансове управління підприємством. 

Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Діагностика банкрутства. 

Методи прогнозування банкрутства.  Внутрішні механізми стабілізації банкрутства. 

Фінансова стабілізація підприємства при загрозі банкрутства 
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2. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту.  

  1. Поняття  податкового менеджменту та його основні складові. 2.

 Організація податкового  менеджменту. 2.1. Органи управління в сфері 

податкового  менеджменту. 2.2. Структура ДФС та її функції. 2.3.  Права 

працівників контролюючих органів 

Тема 2. Податкова політика та податкові ризики 

1.Суть податкової політики і податкового механізму. 2. Цілі податкової 

політики  та Принципи формування податкової політики держави. 3. Типи і форми 

податкової політики. 4. Поняття податкового тягаря, методи його вимірювання.  6. 

Поняття та класифікація податкових ризиків. 7. Податкові ризики: сутність та 

об’єктивна необхідність моніторингу. 8. Управління податковими ризиками 

Тема 3. Облік платників податків 

 1. Облік юридичних осіб та філій. 2. Державний реєстр фізичних осіб – 

платників податків та інших обов’язкових платежів. 3. Облік фізичних осіб –

суб’єктів підприємницької діяльності. 4. Зняття платників з податкового обліку. 5. 

Забезпечення повноти обліку платників податків. 

Тема 4. Облік податкових надходжень 

1. Автоматизація обліково-перевірочної  роботи податкових органів. 2. 

Інформаційні зв’язки при оподаткуванні юридичних осіб. 3. Інформаційні зв’язки 

при оподаткуванні фізичних осіб. 4. Інформаційні зв’язки при складанні звітності 

податкових органів. 5. Отримання послуг ЕЦП 

Тема 5. Контрольна діяльність органів фіскальної служби  

http://en.wikipedia.org/wiki/Investment_management
http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm
http://www.tspu.edu.ua/
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1. Контролюючі органи з питань оподаткування та їх компетенція. 2. Непрямі 

методи визначення податкових зобов’язань. 3. Узгодження податкових зобов’язань. 

4. Адміністративний арешт активів.  

Тема 6. Порядок погашення податкового боргу.  

1. Податковий борг банкрутів. 2. Погашення податкового боргу в разі ліквідації 

та реорганізації платника податків. 3. Строки давності, порядок нарахування пені та 

застосування штрафних санкцій.  

Тема 7. Види перевірок контролюючих органів 

1. Форми податкового контролю. 2. Програма перевірки. 3.Вимоги до 

документів перевіряючих. 4. Оформлення результатів документальної перевірки. 5. 

Порядок вилучення документів. 6. Оскарження дій контролюючих органів. 

Тема 8. Контрольна робота у сфері справляння прямих податків  

1. Об’єкти та суб’єкти оподаткування.2.Перевірка сукупного оподаткованого 

доходу.3. Контроль сум податкового кредиту.4. Менеджмент  при визначенні 

податкових соціальних пільг.5.Особливості камеральної перевірки декларацій з 

податку на прибуток. 2. Документальна перевірка оподаткування прибутку 

підприємства. 6. Оподаткування дивідендів. 

 Тема 9. Контроль нарахування та сплати податків на споживання 

1. Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. 2. Документальна перевірка 

ПДВ. 3. Аудит ПДВ, задекларованого до відшкодування з бюджету. 

Тема 10. Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування 

1. Податковий контроль за переходом на спрощену систему оподаткування 

юридичними особами. 2. Податковий контроль за переходом на спрощену систему 

оподаткування фізичними особами. 

Тема 11. Контроль справляння місцевих платежів 

1.Контроль плати за землю. 2. Аудит плати за воду. 3. Перевірка правильності 

нарахування плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних 

копалин. 

4. Перевірка нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортних 

засобів. 5. Оподаткування нерухомого майна відмінного від земельної ділянки. 6. 

Досвід оподаткування майна зарубіжних країн. 

Тема 12. Митний контроль 

1. Організація митного контролю. 2. Зони митного контролю. 3.Митні 

експертизи 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Податковий кодекс України України від 02.12.2010 No 2755-VI [Електронний 

ресурс]. -Режим доступу:http://wwwliga.net  

2.  Воронкова О. М. Основи податкового менеджменту : навч. посібник / О. М. 

Воронкова.– Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 160 с. 

3. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навчальний посібник / А. І. 

Крисоватий, А. Я. Кизима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с. 

4. Маглаперідзе А. С. Податковий менеджмент : навч. пос. / А. C. аглаперідзе,В. В. 

Храпкіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с. 
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5. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент : стратегия и тактика : в 10 кн. – Кн. 1 

: Отстагнации к стабилизации / Н. Н. Скворцов. – К. : Вища шк., 2002. – 222 с. 

6. Скворцов М. Н. Податковий менеджмент. – Кн. 2 : Податковий менеджмент в 

умовах становлення і розвитку ринкової економіки / [за ред. засл. економіста 

України В. П. Давидової]; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів органів державної податкової служби України. – К. : Кондор, 2007. – 

416 с. 

 

3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

Тема  1.  Сутність та елементи системи міжнародних фінансів. Економічна 

сутність міжнародних фінансів та їхній взаємозв’язок зі світовим економічним 

середовищем. Еволюція міжнародних фінансів. Елементи системи міжнародних 

фінансів. Міжнародна фінансова політика. Міждержавні (міжнародні, регіональні) 

фінансові організації. 

Тема 2. Світові валютні системи. Поняття світової валютної системи. 

Елементи валютної системи. Еволюція світової валютної системи. Система золотого 

стандарту. Сутність валютного курсу та його функції. Міжнародні розрахункові 

грошові одиниці (МРГО). Світові валютні системи: паризька, генуезька, 

бреттонвудська, ямайська, європейська. 

Тема 3. Валютний курс в системі міжнародних фінансів. Гроші як валюта. 

Поняття валюти та її конвертованість. Валютний курс та його функції. Чинники, що 

впливають на нього. Інфляція та валютний курс. Теорії регулювання валютного 

курсу. 

 Тема 4. Міжнародний фінансовий ринок. Структура та організаційні засади 

міжнародного фінансового ринку. Поняття, учасники та функції валютного ринку. 

Види валютних операцій на міжнародному валютному ринку. Євроринок та 

особливості функціонування ринку євровалют. Ринок деривативів. 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок. Міжнародний кредитний ринок та 

його структура. Міжнародні лізингові операції. Світовий ринок боргових цінних 

паперів. Міжнародна заборгованість. 

Тема 6. Ринок міжнародних інвестицій. Економічна сутність та структура 

іноземних інвестицій. Фондова біржа та форми її організації. Роль міжнародних 

організацій у міжнародній інвестиційній діяльності. 

Тема 7. Оподаткування в системі міжнародних відносин. Сутність та 

елементи міжнародного оподаткування. Характеристика ввізного та вивізного мита. 

Подвійне оподаткування у міжнародному бізнесі. Система ГАТТ - СОТ. 

Тема 8. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. Світові фінансові 

кризи. Світова економіка та світовий борг. Показники зовнішнього боргу. Криза 

міжнародної заборгованості. Шляхи реструктуризації боргових зобов’язань. Роль 

міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Сутність та 

причини виникнення фінансової кризи. Фінансова безпека держави та чинники, що 

на неї впливають. 

Тема 9. Міжнародна банківська справа. Характеристика середовища 

міжнародної банківської діяльності. Транснаціональні банки. Ризики в міжнародній 

банківській справі. Вимоги до капіталу міжнародного банку з урахуванням чинників 
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ризику. Базельська угода. Центральний банк як суб’єкт міжнародних фінансів. 

Тема 10. Міжнародні валютно-фінансові інституції та економічні 

організації. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Чорноморський 

банк торгівлі та розвитку.  Поняття міжнародної економічної організації та її 

правовий статус. Норми та джерела міжнародного права в системі міжнародних 

фінансів. 

Тема 11. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. Поняття 

міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків. Міжнародні валютні 

ризики та способи їх мінімізації. Валютні кліринги та їхні форми.. Види балансів 

міжнародних розрахунків. Поняття та структура платіжного балансу. Чинники, що 

впливають на платіжний баланс держави. 

Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку. Еволюція національної 

валютної системи України. Платіжний баланс України та оцінка його позицій. 

Міжнародне фінансування і кредитування України. Група Світового банку і 

Україна. Міжнародні фінансові відносини України та ЄС. 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Міжнародні фінанси: [Навч. посіб.] / [І.І. Д’яконова. М.І. Макаренко, Ф.О. 

Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та 1.1. Д’яконової. - K.: «Центр учбової 

літератури», 2013. - 548 с. 

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: [Підручник] / С.Я. Боринець. - K.: Знання-

Прес. 2002. - 311 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси : навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, 

В.В. Ковалевський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 640 с. 

4. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н.І. 

Патика. — К. : Знання, 2012. — 566 с. 

5. Белінська ЯВ. Валютний курс та інфляція у трансформаційній економіці : 

[Монографія] / Я.В. Белінська. - К., 2002. - 183 с. 

6. Береславська О. Чинники курсової нестабільності в Україні / О. Береславська // 

Вісник Національного банку України. - 2009. - №2. - С. 8-14. 

7. Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні та емпіричні 

аспекти взаємозв’язку / О.І. Береславська // Фінанси України. - 2009. - №3. - с. 66-76. 

8. Гіл Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / 

Чарлз В.Л. Гіл ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. – К. : Видавництво Соломії 

Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 

9. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: [Навч. посібник] / М.І. Карлін. - К.: 

Кондор, 2009. - 384 с. 

10. Миколишин М.М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні / 

М.М. Миколишин // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С. 107-114. 

11. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини: [Навч. посібник] 

/ [З.В. Михайлів. З.П. Галатяк. Н.І. Горбань]. - Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2004. - 244 с. 

12. Міжнародні розрахунки та валютні операції: [Навч. посібник] / [О.І. Береславська, 

О.М. Наконечний- М.Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука]. - К.: КНЕУ, 2002. 

- 392 с. 

http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CIBS_PRINT&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20%D0%AE.%20%D0%93.
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13. Міжнародні фінанси / [За ред. О.І. Рогача]. - К.: Либідь. 2003. - 784 с. 

14. Мозговий О.М. Міжнародні фінанси: [Навч. посібник] / О.М. Мозговий, Т.С. 

Оболенська. Т.В. Мусієць. Ю.М. Руденко. 0.0. Павлюк. - К .: КНЕУ. 2005. - 502 с. 

15. Мошенський З.С. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів / 

З.С. Мошенський // Фінанси України. - 2009. - №7. - С. 54-63. 

16. Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси: [Навч. посібник] / Оспіщев В.І., О.П. 

Близнюк., B.В. Кривоший. - К.: Знання. 2006. - 335 с. 

17. Петрашко Л.П. Валютні операції: [Навч. посібник] / Л.П. Петрашко. - К.: 

КНЕУ., 2001.-204 с. 

18. Семенов А.Г. Международные финансы: [Учебное пособие] / [Семенов А.Г., 

Бударина Н.А.]. - Донецк: ДонНУ. 2003. - 247 с. 

19. Циганов СА. Особливості формування ринку синдикованого кредитування у 

країнах з трансформаційною економікою / С.А. Циганов. А.М. Яншина // Фінанси 

України. - 2008. - №8. - С. 11-19. 

20. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн /І.В. Шамова. - К.: 

КНЕУ, 2001. - 195 с. 

21. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: [Підручник] / [За заг. ред. A.A. Мазаракі]. - K.: 

КНТЕУ, 2000. - 336 с. 

 

4. «БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Тема 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Менеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти і принципи 

банківського менеджменту. Напрями діяльності банківського менеджменту. Функції 

менеджменту банківської установи Інструментарій фінансового менеджменту в 

банку. 

Тема 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сутність і зміст організації банківської діяльності. Принципи організаційного 

процесу в банку. Типи систем управління банком. Види організаційних структур 

банківських установ. Причини і фактори зміни організаційної структури банків. 

Суб’єкти управління банку та їх повноваження. 

Тема 3.  ПЛАНУВАННЯ У БАНКУ 
Сутність та види планування у банку. Стратегічне планування у банку, його 

етапи. Тактичне планування. Складання бізнес-плану в банках. Фінансове 

планування і бюджетування. 

Тема 4. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ 
Суть і призначення власного капіталу банків. Види банківського капіталу та 

методи оцінювання його вартості. Визначення адекватності власних коштів банку: 

Базельська конвенція та вітчизняна практика. Новітні вимоги до визначення 

адекватності власного капіталу банківських установ. Методи управління власним 

капіталом банку. 

 

Тема 5.  УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ 
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 Необхідність, суть і початкові положення управління залученими ресурсами 

банку. Управління залученими ресурсами банку на макро- та макрорівні. Цінові та 

нецінові методи управління ресурсами банку. 

 

Тема 6.  УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПОЗАБАЛАНСОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ 
Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими активами. 

Управління кредитним портфелем банку. Кредитна політика банку. Ціноутворення 

банківських кредитів. Управління портфелем цінних паперів банку. Управління 

позабалансовою діяльністю банку. 

 

Тема 7.  УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ 

Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських установ: їх 

переваги та недоліки. Сутність і зміст концепції інтегрованого підходу до 

управління активами і пасивами банку (УАП). Стратегії управління активами і 

пасивами банків. Методи управління активами і пасивами банківських установ. 

Система аналітичних показників при реалізації інтегрованого підходу до управління 

активами і пасивами банку. Організаційна структура управління активами і 

пасивами банку. Комітет з управління активами та пасивами. 

Тема 8.  УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 

Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції. Методи оцінки 

ліквідності банку. Метод фондового пулу. Метод структуризації фондів. Метод 

показників ліквідності. Метод, заснований на аналізі сигналів, що поступають з 

ринку. Управління ліквідністю в банківських установах. Стратегії управління 

ліквідністю банку і їх економічна оцінка. Стратегія трансформації активів. Стратегія 

купувальної ліквідності. Стратегія збалансованого управління ліквідністю. 

 

Тема 9. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

Сутність та класифікація ризиків у банківській діяльності. Організація 

управління банківськими ризиками. Система ризик-менеджменту в банку . 

Система управління кредитним ризиком у банківських установах. Методи 

управління ризиком незбалансованої ліквідності в банку. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Банківський менеджмент: Підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П. 

Щербань та ін.; За ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. К.: Знання, 2005. 831 с. 

2. Банківський менеджмент: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Кириченко О. А.,            

Гіленко І. В., Роголь С. Л., Сиротян С. В., Нємой О. М. / За ред. О. А. Кириченко.  3. 

вид., перероб. і доп. К. : Знання-Прес, 2002. 438с. 

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

І.М.Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М.Герасимовича; Київ. нац. екон. ун-т.  К., 

2003.        599 с. 

4. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 311 с. 
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5. Система банківського менеджменту: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / 

О.С.Любунь, Ю.А.Потійко, С.М.Лаптєв та ін.; За ред. О.С.Любуня. 2-е вид., 

перероб. і допов. К., 2005.           354 с. 

 

 

5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства 

Фінансова криза на підприємстві. Економічна сутність санації підприємства. 

Порядок прийняття рішення про проведення фінансової санації підприємства. 

Тема 2. Санаційний контролінг. 

Сутність та основні завдання фінансового контролінгу. Функції контролінгу. 

Система раннього попередження та реагування. Прогнозування. Методи 

контролінгу. 

Тема 3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.  

Складання і погодження плану фінансової санації підприємства. Погодження плану 

фінансової санації підприємства. Контроль за виконанням плану фінансової санації. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності. 

Тема 4. Санаційний аудит 

Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Санаційна спроможність 

підприємства.  

Порядок проведення санаційного аудиту. Акт аудиторської перевірки. 

Тема 5. Санація балансу 

Економічний зміст санації балансу. Власний капітал та його функції.  Збитки 

підприємства та джерела їх покриття. Порядок зменшення статутного фонду 

підприємства. 

Тема 6. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства 

Класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.  Вхідні грошові потоки та 

шляхи їх збільшення.  Вихідні грошові потоки та шляхи їх зменшення. 

Тема 7. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства 

Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу. Участь кредиторів у 

санації підприємства.  Фінансова участь персоналу в санації підприємства 

Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства 

Сутність та форми реструктуризації підприємства.  Фінансовий механізм 

реструктуризації підприємства.  Передавальний і розподільний баланси. 

Тема 9. Державна фінансова підтримка санації підприємств 

Зміст та необхідність державної санації підтримки підприємств.  Форми та 

методи державної фінансової підтримки підприємств 

Тема 10. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 

підприємств 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів.  Арбітражне врегулювання 

господарських спорів.  Порядок оголошення підприємства банкрутом. 

Тема 11.Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних 

форм власності. 
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Особливості фінансової санації та банкрутства несільськогосподарських 

підприємств. Особливості фінансової санації та банкрутства сільськогосподарських 

підприємств. 

Спмсок рекомендованої літератури 

1. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств: 

Навчальний посібник / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // – К. : Ніка-Центр, 2006. – 248 с. 

2. Єлецьких С.Я, Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : 

Навчальний посібник / С. Єлецьких, Г. Тельнова //. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 176 с. 

3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом” від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ. 

4. Онисько С. М., Богач М. М. Управління фінансовою санацією підприємств: 

Практикум для  економічних спеціальностей / За загальною редакцією професора 

С.М Онисько. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 224 с. 

5. Коваль Л.П., Марич П.М. Банкрутство підприємств: діагностика, антикризове 

управління, фінансова стабілізація: монографія / Л. Коваль, П. Марич // – Львів: 

«Ліга-прес», 2009. – 208 с. 

6. Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств / С. М. Онисько // -  

Львів: Магнолія Плюс, 2006. 

7. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств / О. Терещенко //– 

К.: КНЕУ, 2006. – 552 с. 

8. Фінанси підприємств: Підручник / за ред. професора А. М. Поддєрьогіна. – 2-ге 

вид. – К.:КНЕУ, 1999. 

9. Фінанси підприємств: Підручник / за ред. професора А. М. Поддєрьогіна. – 3-ге 

вид. – К., 2000. 

10. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: 

Підручник / А. Череп // – К.: Кондор, 2006. – 380 с. 

 

6. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку 

Створення та організація діяльності комерційного банку. Види та операції 

комерційних банків. Організаційна структура банку та управління ним. Порядок 

реєстрації комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності. 

Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 

Загальна характеристика банківських ресурсів. Капітал банку, його структура і 
формування. Формування депозитних ресурсів. Залучення ресурсів на 
міжбанківському ринку. Управління ресурсами комерційного банку. 

Тема 3. Розрахунково-касові операції банків 

Основи організації грошових розрахунків ба їх види. Міжбанківські розрахунки 

в Україні. Система електронних платежів. Розрахунки з використанням платіжних 

карток. Організація готівкових грошових розрахунків. 

Тема 4. Кредитні операції комерційних банків. 

Кредитні операції комерційних банків. Порядок укладання та ведення 

кредитного договору. Порядок визначення класу позичальника. Умови надання та 
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способи погашення позик. Плата за кредит та її диференціація. Кредитний ризик та 

управління проблемними позиками. 

Тема 5. Інші банківські операції  

Операції банків з векселями. Операції банків з цінними паперами. Інвестиційні 

банківські операції. Операції банків в іноземній валюті. 

Тема 6. Нетрадиційні банківські операції та послуги. 

Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та 

послуг. Лізингові операції. Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, 

консультаційні та інформаційні послуги. Трастові послуги. Факторинг та 

форфейтинг. Операції з дорогоцінними металами. Фінансовий інжиніринг. 

Тема 7. Забезпечення фінансової стійкості банку. 

Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та 

платоспроможність банку. Формування резервів для покриття можливих втрат від 

активних операцій. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи та 

витрати банку. 

Список рекомендованої літератури 

1. Дзюблюк О. В. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. 

Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: library.tneu.edu.ua/files/EVD/dumka09/ 

Bankivski%20operacii.pdf 

2. Дмитренко М.Г Кредитування і контроль: навчально-методичний посібник 

//М.Дмитренко, В.Потлатюк /. – Кондор, 2009. – 296с. 

3. Живко З.Б. Банківська діяльність: Навчальний посібник / З.Б. Живко, О.П. 

Просович, М.О. Копитко та ін.; за ред.. З.Б. Живко. – К.: Алерта, 2011. – 248 с. 

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000, № 2121-ПІ//  

ВВР — 2001 - № 5,6. — С. 36. 

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999р. 

№679— XIV// Урядовий кур'єр.— 1999, 1 липня.—С. 1-9. 

6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків України»: Затв. 

постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368. 

7. Котковський В. С. Банківські операції: Навчальний посібник 

/В.С.Котковський, О.В.Нєізвєстна. – К.: Кондор. – 2011. – С498. 

8. Кузнєцова С. А. Банківська система [текст] : навч. посіб. / (С. А. Кузнєцова,Т. 

М. Болгар, З. С. Пестовська); за ред. С. А. Кузнєцової. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. – 400 с. 

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

філій, представництв, відділень: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08.01 № 

375. 

10. Положення про механізми рефінансування комерційних банків України: 

Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2000 № 484. 

11. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських 

об'єднань: Затв. постановою Правління НБУ №• 377 від 31.08.01. 

12. Реверчук С.К. Банківська система: підручник / за ред..д.е.н., проф. 

Реверчука С. К.. – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 400 с. 
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13. Фурсова В. А. Банківські операції : навч. посібн. для практ. занять / В. А. 

Фурсова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" . – Х. : ХАІ, 

2010. – 56 с 

 

7. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 1. Загальна характеристика фінансів підприємств. 

1. Економічна суть фінансів підприємств та принципи їх організації. 2. 

Функції фінансів та їх характеристика. 3. Фонди фінансових ресурсів та грошових 

коштів субєктів господарювання. 4. Завдання та зміст фінансової роботи на 

підприємстві. 

Тема 2. Грошові кошти, порядок їх зберігання і використання. 

1. Сутність грошових розрахунків. 2. Порядок відкриття рахунків в банку та 

проведення розрахункових операцій на них. 3. Касові операції та порядок їх 

проведення. 

Тема 3. Грошові надходження і витрати підприємств. 

1. Види грошових надходжень. 2. Доходи підприємства, їх характеристика та 

склад. 3. Витрати підприємства, їх характеристика та склад. 

Тема 4. Визначення фінансових результатів господарської діяльності.  

1. Економічна сутність прибутку та його види. 2. Фінансові результати 

діяльності підприємства та порядок їх розрахунку. 3. Плануванні фінансових 

результатів господарської діяльності. 4. Порядок формування, розподілу і 

використання прибутку. 5. Порядок формування та розподілу валового та чистого 

доходів. 

Тема 5. Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з 

податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування. 1. 

Економічна суть організації взаємовідносин з податковими органами. 2. Порядок 

справляння податку на додану вартість. 3. Особливості застосування спрощеної 

системи оподаткування сільськогосподарськими підприємствами. 4. Порядок 

справляння податку з доходів фізичних осіб. 5. Порядок справляння податку на 

прибуток. 6. Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску. 7. 

Особливості використання коштів ФССТВП. 

Тема 6. Організація оборотних активів підприємств. 

1. Сутність оборотних активів, їх склад і структура. 2. Загальні принципи та 

методи нормування оборотних активів. 3. Методика розрахунку нормативів власних 

оборотних активів за окремими елементами в сілськогосподарських підприємствах. 

4. Джерела формування оборотних активів та порядок їх планування.  

Тема 7. Організація виробничого кредитування суб'єктів господарської 

діяльності. 

1. Необхідність та сутність кредитування. 2. Класифікація банківських 

кредитів. 3. Планування потреби в позиках. 4. Кредитний процес. 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. 

1. Економічна суть відтворення основних фондів. 2. Джерела фінансування 

капітальних вкладень та порядок їх планування. 3. Загальна схема фінансування 

капітальних вкладень. 4. Фінансування ремонту основних засобів. 5. Фінансування 

затрат на формування основного стада. 
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Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства. 

1. Економічна суть оцінки фінансового стану підприємства. 2. Аналіз 

фінансових результатів діяльності підприємства. 3. Аналіз показників оцінки 

майнового стану підприємства. 4. Аналіз джерел формування капіталу. 5. Аналіз 

показників ліквідності та платоспроможності. 6. Аналіз фінансової стійкості та 

стабільності підприємства. 7. Аналіз ділової активності підприємства. 

Тема 10. Фінансове планування. 

1. Об'єктивна необхідність та економічна суть фінансового планування. 2. 

Методи фінансового планування. 3. Характеристика методики поточного 

фінансового планування. 4. Характеристика методики оперативного фінансового 

планування. 

Тема 11. Фінансова санація і банкрутство. 

1. Економічна суть та порядок проведення фінансової санації підприємства. 

Реструктуризація підприємств. 2. Банкрутство та ліквідація підприємства. 3. 

Діагностика фінансової кризи підприємства. 

Список рекомендованої літератури 

Основна література 

1. Білик М. Д., Бабяк Н. Д., Соколова О. Б. Фінанси підприємств [Текст] : 

практикум / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова - К.: Центр учбової літератури, 

2008. - 184 с. - І8ВМ 978-966-364-745-6 

2. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / 

О.О. Непочатенко - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 328 с. - ISBN 978-611-01-

0198-1 

3. Онисько С. М. Фінанси підприємств [Текст] : практикум для студентів 

вищих закладів освіти України / С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич / За 

загальною редакцією професора С. М. Онисько - Львів: «Магнолія-2006», 2014. - 

312 с. - ІSBN 978-617-574-110-8 

4. Фінанси підприємств [Текст]: практикум / Уклад. Л. Л. Гриценко, О. В. 

Дейнека, І. М. Крайніков. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. -95 с. 

Додаткова. 

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. Прийнятий Верховною 

Радою України 02 грудня 2010 р. № 2755-VI – Режим доступу: http: // zakon.nau.ua. 

(зі змінами та доповненнями) 

2. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання 

обігу готівки [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 12.06.1995 № 

436/95 - Режим доступу : http: // zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 

3. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті [Електронний ресурс]: Постанов Правління НБУ від 21 січня 

2004 р. № 22 – Режим доступу: // zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 

4. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: 

Постанов Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492 – Режим доступу: // 

zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 
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5. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні [Електронний ресурс]: Постанов Правління НБУ від 15 грудня 2004 

р. № 637 – Режим доступу: // zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http: // zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 

7. Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні 

в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного 

банку України від 16 серпня 2006 р. № 320 - Режим доступу : http: // zakon.nau.ua. (зі 

змінами та доповненнями) 

8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний 

ресурс]: Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94 - Режим доступу : http: // 

zakon.nau.ua. (зі змінами та доповненнями) 

 

8. СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Сучасні проблеми управління страховим бізнесом.  
Зміст, поняття, завдання й функції страхового менеджменту. Сучасний 

страховий ринок, його структура, учасники, основні тенденції розвитку. 

Глобалізація страхового бізнесу. Діяльність іноземних страховиків в Україні. 

Тема 2. Організація страхової справи.  

Організаційні основи страхового підприємництва. Організаційна структура 

страхової компанії і її типові клієнти. Імідж страхової компанії як складова успіху. 

Роль комунікацій у формуванні іміджу страховика. Управління суспільними 

зв`язками страхової компанії. Рекламна політика страховика. Страховий продукт та 

комунікації в ході просування страхових продуктів. Агентська мережа страхової 

компанії. Штатні й позаштатні агенти. Основні принципи взаємин між страховиками 

й брокерами. Захист страхового бізнесу від шахрайства. 

Тема 3. Фінансовий менеджмент у страхуванні.   
Ціна страхового продукту, її ринкова й статистична складові. Управління 

ціноутворюванням страхового продукту. Формування страхових резервів і їхнє 

розміщення у фінансові інструменти. Доходи й витрати страхової компанії. Основні 

фінансові результати діяльності страхової компанії. Платоспроможність страхової 

компанії. Співстрахування й перестрахування як стратегія забезпечення фінансової 

стійкості страхових операцій. Страхові пули. Пропорційне й непропорційне 

перестрахування 

Тема 4. Зміст і структура основних бізнес-процесів страхування.  
Структура бізнес-процесів страхової компанії. Організація, сутність і 

завдання страхового маркетингу. Розробка страхових продуктів. Організація й 

управління продажами страхових продуктів. Основні принципи співвідношення 

системи продажів страхової компанії із системами андеррайтингу й урегулювання 

збитків. Основні канали збуту страхової продукції. Взаємозв`язок каналів збуту й 

змісту страхового продукту. Особливості процесу та техніки продажу страхових 

продуктів різним категоріям споживачів. Обслуговування договорів страхування. 

Організація врегулювання збитків. Планування страхової діяльності, облік і 

звітність 
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Тема 5. Управління персоналом у страховій організації.   

Управління й етика. Групова динаміка. Влада й особистий вплив. Лідерство, 

стиль, ситуація й ефективність. Роль внутрішніх комунікацій у страховому 

менеджменті. Внутрішні комунікації й корпоративна культура страховика. 

Конфлікти в страховому бізнесі. Мотивації персоналу страхової компанії. Підбір і 

навчання персоналу страхової компаній. Організація підбору й навчання страхових 

агентів. 

Тема 6. Управління змінами в страхових організаціях і ефективність 

страхового бізнесу.   

Взаємодія страхової компанії з навколишнім середовищем. Необхідність 

управління змінами. Реінжиніринг бізнес-процесів. Поняття й критерії ефективності 

управління. Автоматизація страхового бізнесу. 

Список рекомендованої літератури 

1. Супрун А.А. Страховий менеджмент: Навч. посібник / А.А. Супрун, Н.В. 

Супрун. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 301 с. 

2. Страховий менеджмент: підручник / С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. 

Фурман та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 

333 с. 

3. Основы страхового менеджмента : методическое пособие по изучению 

дисциплины «Страховой менеджмент» : Учеб. Пособие / В.П. Журавлев, В.В. 

Владимиров, С.А. Банников. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2009. – 404 с. 

4. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. Страховой менеджмент. Учебное пособие. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 703 с. 

5. Шахов В. В. Страхование. — М.: ЮНИТИ. — Страховой полис, 2010. — 311 

с. 

 

9. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

ТЕМА 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 

Сутність ринку фінансових послуг та його ознаки. Суб’єкти ринку 

фінансових послуг та їх класифікація. Функції ринку фінансових послуг в економіці 

країни. Поняття фінансової послуги, її ознаки та види. Принципи функціонування 

ринку фінансових послуг. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. 

ТЕМА 2. Сегментарна структура ринку фінансових послуг 

Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг. 

Грошовий ринок. Фондовий ринок. Ринок позик.  Валютний ринок. Страховий 

ринок. 

ТЕМА 3. Фінансові послуги на грошовому ринку 

Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика.Послуги 

фінансових установ щодо здійснення грошових платежів та розрахунків.Фінансові 

послуги з емісії та обслуговування платіжних карток.Фінансові послуги з 

обслуговування вексельного обігу. 

ТЕМА 4. Фінансові послуги на валютному ринку 

Законодавче регулювання діяльності на валютному ринку України. Діяльність 

НБУ на валютному ринку України. Особливості діяльності уповноважених банків в 

Україні. Практика діяльності небанківських фінансових установ на валютному ринку 
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України. 

ТЕМА 5.  Фінансові послуги на ринку позик 

Кредитування юридичних осіб, як вид фінансової послуги. Лізингові операції 

фінансових установ. Факторингові послуги банківських установ. Споживче 

кредитування. 

ТЕМА 6. Фінансові послуги на фондовому ринку 

Професійна діяльність на фондовому ринку, її види та характеристика. 

Фінансові послуги з розміщення цінних паперів на ринку. Брокерська діяльність на 

фондовому ринку. Спільне інвестування на фондовому ринку. 

ТЕМА 7.  Фінансові послуги з перейняття ризику 

Види діяльності фінансових установ з обмеження ризиків. Загальна 

характеристика страхових послуг як інструментів перейняття ризику. Гарантійні 

послуги фінансових установ.  Послуги фінансових установ з недержавного 

пенсійного забезпечення 

ТЕМА 8.  Державне регулювання та саморегулювання ринку 

фінансових послуг 

Необхідність, цілі та форми державного регулювання ринку фінансових 

послуг.  Функції та повноваження НБУ щодо регулювання ринку банківських 

послуг. Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

регулювання діяльності оферентів фінансових послуг. Повноваження Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо регулювання 

діяльності небанківського фінансового сектора. Основні проблеми та напрями 

вдосконалення Державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 
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С. О. Маслова, О. А.  Опалов ;  - К.: Кондор, 2006. – [ 123-164 с. ] 

3. Ходаківська В. П., Бєляєв В. В., Ринок фінансових послуг : теорія і практика 

/ В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв ; К. ЦУЛ, 2002, -  [  26-89 с.]. 

4. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник / Є.М. Сич, 
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Ходаківська,  О. І. Костюкевич , О. А. Лятамбор; теорія і практика.  Вид. 2-ге доп. І 

перероб: навч. Посібник. – К: Центр учбової літератури, - 2009 – 392 с.  

6. Черкасова С.В. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів освіти / С.В.  Черкасова ; Львів: «Магнолія 2006», 2008 р. – [ 143-253 с.] 

7. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. Посібник / В. Д.  

Лагутін ; К.: Знання, 2000.-215 с. 

8. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник /              О. І. 

Береславська, О. М. Наконечняй, М. Г. Пясецька та ін., За заг. Ред.                      М. І.  

Савлука. – К . : КНЕУ, 2002 – 392 с. 

9. Мозговий О. М.  Міжнародні фінанси : Навч. Посібник. / О. М. Мозговий,   Т. 

Є.Оболенська, Т. В. Мусієць та інш.; За заг. Ред. О.М. Мозговсго. – К.: КНЕУ,504 с. 
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10. Руденко Л. В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства / Л. В.  Руденко /  Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304 с. 

11. Скибенко С.Т. Ринок фінансових послуг: навч.-метод. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050801, 

8.03050801 «Фінанси і кредит» за КМСОНП ПУЕТ/ С.Т. Скибенко.—Полтава: 

ПУЕТ, 2012. - 158 с. 

12. Скибенко С.Т. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посібник / С.Т. Скибенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 158 с. – Режим 

доступу:  http://uccu.org.ua/liber/2010/6/Skibenko/106rinso/index.htm 

13.  Смоленська О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. Посібник. – К.; Центр 

навчальної літератури, 2005. – 384 с. 

14.  Ходаківська В. П., Данілов О. Д. Ринок фінансових послуг: Навч. Посібник- 

Ірпінь: Академія ДГ1С України, 2001, - 501 с. 

15. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг / С. В.  Черкасова, Рущишин 

Н.М./ Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2003. – 92 с. 

16. Шиндирук І. П. Ринок фінансових послуг : підручник / І.П. Шиндирук, 

Е. В. Соколова. – К.: Кондор, 2013 р. – 410 с. 

 

10. ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Тема 1.  Суть та організація фінансів страхової компанії 

Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова 

установа. Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного 

регулювання. Фінансові ресурси страховика.  Специфіка формування капіталу 

страхової компанії. Стратегія страхової компанії. Органи управління страховою 

компанією  

 

Тема 2. Грошові надходження страховиків 

Суть грошових надходжень страховиків, їх економічний зміст та класифікація. 

Страховий тариф як ціна за страхову послугу. Структура тарифу. Страхові премії як 

головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності. Інші 

надходження страховиків від операційної діяльності. Грошові надходження 

страховиків від інвестиційної та фінансової діяльності; інші доходи.  

  

Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування 

Поняття страхових  резервів та їх значення. Резерви премій та методи їх 

формування. Резерви збитків та методи їх формування. Інші види резервів та методи 

їх формування. Поняття резервів зі страхування життя та їх склад. Порядок 

розрахунку резервів довгострокових зобов'язань. Резерви належних виплат 

страхових сум.  

  

Тема 4. Розміщення страхових резервів 

Суть та необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових 

резервів та його зміст. Принципи розміщення коштів страхових резервів. Нормативи 
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розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що 

здійснюють загальне страхування. Нормативи розміщення та інвестування коштів 

страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя.  

  

Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл 

Економінна природа прибутку страхової компанії. Порядок визначення прибутку від 

страхової (операційної) діяльності. Розподіл прибутку страховика. Поняття 

заробленої премії та її обчислення. Формування прибутку від інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

  

Тема 6. Оподаткування страхових організацій 

Становлення система оподаткування страхових організацій в Україні. 

Оподаткування страховиків згідно з податковим кодексом. Декларація з податку на 

доходи (прибуток) страховика та її зміст, порядок складання. Непрямі податки. 

Прямі податки. Збори. 

  

Тема 7. Оцінка фінансового стану страхової організації 

Необхідність і значення оцінки фінансового стану страховика. Поняття 

фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники, що її 

забезпечують. Показники оцінки фінансового стану страховика. Розрахунок 

фактичного та нормативного запасу платоспроможності. Вимоги до 

платоспроможності страховиків, згідно з Директивами ЄС. 
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