
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З КУРСУ  

«ФІНАНСИ» 

 

1. Фінанси як економічна категорія. Необхідність і сутність фінансів. 

2. Організаційні засади функціонування фінансів: фінансові відносини та фінансова 

діяльність. 

3. Система фінансових категорій. 

4. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. 

5. Сутність і функції фінансів. 

6. Функції і роль фінансів.  

7. Механізм дії розподільної функції фінансів. Первинний і вторинний розподіл ВВП. 

8. Еволюція фінансів. 

9. Еволюція податків. 

10. Історичний розвиток бюджетних відносин. 

11.  Еволюція кредитних відносин 

12. Організація здійснення фінансової політики. 

13. Фінансова політика. 

14. Фінансове право. 

15. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. 

16. Роль і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

17. Грошові фонди та фінансові ресурси. Мета та способи формування фінансових 

ресурсів. 

18. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи.  

19. Управління фінансовою системою. 

20. Характеристика сфер і ланок фінансової системи. 

21. Джерела формування фінансових ресурсів: власні, позикові та залучені кошти. 

22. Сутність, складові та типи фінансової політики. 

23. Фінансова система держави та її структура. 

24. Сутність і склад державних фінансів.  

25.  Сутність, призначення та структура бюджету держави. 

26. Бюджетна система та бюджетний процес в Україні. 

27.  Бюджетне планування та виконання бюджету. 

28. Показники бюджету. 

29. Доходи бюджету. 

30. Класифікація видатків бюджету. 

31. Бюджетний дефіцит та його класифікація. 

32. Наслідки бюджетного дефіциту. 

33. Податкова система та її структура.  

34. Сутність і види податків. 

35. Функції та роль податків. 

36.  Суб’єкт, об’єкт, одиниця оподаткування, джерело сплати, податкова ставка та 

пільга. 

37. Класифікація податків. 

38. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.  

39. Прямі та непрямі податки. 

40. Спрощена система оподаткування. 



ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З КУРСУ  

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

1. Банківська система: сутність, принципи побудови. 

2. Функції банківської системи. 

3. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних 

країн.   

4. Еволюція банківської справи.  

5. Становлення та розвиток банківської системи України.  

6. Правовий статус НБУ як центрального банку країни.  

7. Подвійна правова природа НБУ. 

8. Керівні органи НБУ. 

9. Мережа установ й організаційна структура Національного банку України. 

10. Організація роботи Національного банку України. 

11. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку 

України. 

12. Функції Національного банку України. 

13. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація. 

14. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку. 

15. Організаційна структура та управління комерційним банком. 

16. Операції та послуги комерційних банків. 

17. Правова охорона банківської таємниці 

18. Резервні фонди грошових білетів та монет НБУ, порядок їх створення. 

19. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, 

режим функціонування. 

20. Касове обслуговування комерційних банків. 

21. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу. 

22. Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх 

значення, порядок визначення. 

23. Витрачання готівки безпосередньо із виручки. 

24. Система електронних платежів. 

25. Валютне регулювання і контроль.  

26. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. 

27. Курсова політика національного банку України.  

28. Формування та управління золотовалютним резервом країни.  

29. Регулювання Національним банком України поточних валютних 

операцій. 

30. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу.  

31. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми. 

32. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення. 

33. Банківські ресурси, їх види та класифікація. 

34. Капітал банку, його склад, структура. 

35. Джерела формування та напрями використання капіталу банку. 

36. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика. 

37. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна 

характеристика. 

38. Основи класифікації банківських операцій і послуг. 

39. Активні та пасивні банківські операції, їх характеристика. 

40. Характеристика банківських послуг. 

 

 



ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З КУРСУ  

«СТРАХУВАННЯ» 

 

1. Історія розвитку страхування в світі та в Україні. 

2. Економічна сутність страхування. Види та форми страхування. 

3. Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна добросовісність суб’єктів 

страхування, відшкодування втрат у межах збитків, франшиза, суброгація, контрибуція. 

4. Характеристика функцій страхування: ризикова, створення і використання 

страхових резервів, формування страхових резерві, заощадження коштів, превентивна, 

інвестиційна. 

5. Страхові посередники та їхні функції. 

6. Характеристика форм та видів особистого страхування. 

7. Роль об'єднань страховиків в розвитку страхування в Україні. 

8. Права та обов'язки сторін за договором страхування. 

9. Особливості формування тарифної політики. 

10. Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філіали й представництва.  

11. Галузь особистого страхування в класифікації страхування. 

12. Перестрахування в системі управління страховим бізнесом. 

13. Страховий поліс, договір страхування та правила страхування: спільні та відмінні 

риси. 

14. Економічна необхідність і значення страхування громадян від нещасних випадків. 

15. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків: необхідність та  види. 

16. Медичне страхування: необхідність і сутність. 

17. Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резервуються на 

покриття можливих утрат від непередбачених обставин. 

18. Поняття класифікації, її наукове і практичне значення. Ознаки класифікації. 

19. Поняття ризику в страхуванні. Ознаки страхового ризику. 

20. Структура й основи розрахунку страхових тарифів. 

21. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. 

22. Поняття страхового ринку, суб’єкти страхового ринку.  

23. Страхові послуги як об’єкти взаємовідносин страховиків і страхувальників.  

24. Роль посередників: страхових агентів і брокерів.  

25. Перспективи розвитку страхового ринку України. 

26. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. 

27. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання. 

28. Особливості реалізації страхової послуги і застосування маркетингу у 

страхуванні. 

29. Порядок створення, функціонування і ліквідації страхових компаній. 

30. Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. 

31. Необхідність і значення державного регулювання страховою діяльності.  

32. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. 

33. Реєстрація та ліцензування страховиків. 

34. Страхування майна юридичних осіб: об’єкти й суб’єкти страхування, страхові 

події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків. 

35. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страхування 

врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, страхування тварин. 

36. Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, 

морського, авіаційного транспорту.  

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

майна. 

38. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. 



39. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. 

40. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення.  

 

 

 

 

 

 

 


