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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про 

освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р.), галузевого стандарту вищої 

освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших 

нормативних актів України з питань освіти, Статуту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандарту вищої освіти 

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» після завершення 

теоретичної та практичної частини навчання. Атестація здійснюється на 

підставі оцінки рівня фахових (загальнопрофесійних і спеціалізовано-

професійних) компетентностей (знання, вміння, комунікація, автономність та 

відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, передбачених 

відповідним рівнем Національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і 

кредит». 

Перелік професійних дисциплін до комплексного державного екзамену 

за фахом за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього 

ступеня «бакалавр»: 

1. Банківська  система. 

2. Бюджетна система. 

3. Податкова система. 

4. Страхування. 
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ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРА ЗА 

НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»  

Знання і розуміння: 

– Сучасні знання основних положень сучасних економічних теорій і 

основ управління та їх використання в банківській справі. 

– Базові знання національної та міжнародної нормативно-правової бази 

банківської системи. 

– Сучасні уявлення про закономірності функціонування фінансово-

кредитних установ (банків, недержавних пенсійних фондів, факторингових 

компаній, ломбардів, страхових, лізингових компаній). 

– Сучасні знання про страховий захист майнових інтересів юридичних і 

фізичних осіб, організацію страхового ринку та діяльність страхових 

компаній. 

– Базові знання бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-

господарської діяльності. 

– Сучасні уявлення про інвестування, обмеження фінансових ризиків в 

інвестиційній діяльності. 

– Сучасні уявлення про організацію біржової, депозитарної, 

розрахунково-клірингової діяльності та здійснення операцій на фінансовому 

ринку. 

Застосування знань та розумiнь: 

– Здатність використовувати професійно-профільовані знання і навички 

із здійснення банківських операцій та узгодження економічних інтересів 

банківських установ і клієнтів. 

– Здатність відкривати рахунки, депозити й отримувати кредити в 

комерційних банках, контролювати їх розрахунково-касове обслуговування. 

– Здатність управляти активами фінансово-кредитних установ, 

нефінансових корпорацій та домогосподарств.  

– Здатність проводити різні види страхування; укладати договори 

страхування; правильно визначати відповідну страхову суму. 
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– Володіння бухгалтерськими процедурами в рамках фінансового обліку 

базових операцій банку; здатність використовувати інформаційні можливості 

фінансових звітів банку для оцінки його фінансового стану. 

– Здатність складати фінансову та оперативну звітність, використовувати 

її як інструмент фінансового аналізу й управління фінансами підприємства. 

– Здатність обґрунтовувати типові інвестиційні рішення, контролювати і 

розв’язувати системні ситуації, оцінювати ефективність інвестиційної 

діяльності.  

– Здатність використовувати існуючі фінансові інструменти при 

здійсненні операцій на фінансовому ринку. 

Формування суджень: 

– Здатність самостійно аналізувати результати діяльності фінансово-

кредитної установи та приймати управлінські рішення на основі результатів 

аналізу. 

– Здатність застосовувати прогресивні форми та методи планування для 

розвитку банківського бізнесу. 

– Здатність прийняття типових рішень щодо операційної, аналітичної та 

управлінської діяльності фінансово-кредитних установ.  

– Здатність застосовувати прийоми та методи економічних досліджень 

для оцінки доходності та ризику фінансових інструментів і різноманітних 

послуг фінансових посередників. 

– Здатність використовувати методики та сучасні інформаційні системи і 

технології, які застосовуються у банківській діяльності. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Банківська система 

Теоретичні основи формування банківської системи. Створення та 

організація діяльності комерційного банку 

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Характеристика 

банку як специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності. 

Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських 

систем. Центральний банк. Класифікація банківських інститутів. 

Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і 

класифікація пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація 

функцій банку. 

Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення 

реєстрації. Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. Перелік 

ліцензованих операцій. 

Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату 

управління, структура, задачі основних функціональних підрозділів банку. 

Визначення філії, представництва, територіального відокремленого 

безбалансового відділення, принципи їх функціонування. 

Формування ресурсів комерційного банку 

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. 

Власний капітал: функції та структура. Регулятивний капітал. Структура 

основного і додаткового капіталу. Порядок формування статутного фонду. 

Резервний та спеціальні фонди банку. 

Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні особливості. 

Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи 

нарахування процентів. Фактори процентної ставки. 

Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. 

Міжбанківські кредити: терміни та порядок використання. Кредити 

Національного банку України: види, вимоги, порядок здійснення. 

Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку. 
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Центральний банк у банківській системі України та провідних країн 

світу 

Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних 

країн. Банківська система Великобританії. Банківська система Франції. 

Банківська система Німеччини. Банківська система Японії. Банківська система 

Швейцарії. 

Роль центральних банків  в Україні та у зарубіжних країнах. 

Система електронних платежів НБУ (СЕП). Основні функції СЕП. 

Принципи організації роботи СЕП. Програмне забезпечення СЕП.  

Розрахунково-касові операції банку 

Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових 

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

проведення. Документообіг. 

Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для 

відкриття та умови, перелік операцій. Бюджетні рахунки. Депозитні рахунки в 

національній валюті: порядок відкриття та використання. Особливість 

відкриття рахунків у іноземній валюті. Обслуговування і закриття рахунків. 

Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. 

Класифікація платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх 

реквізити. Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, чек, 

акредитив, вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, 

розрахунки по сальдо взаємної заборгованості. 

Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура 

СЕП. Функції РРП та ЦРП. Кореспондентські відносини між банками. 

Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування. 

Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи. 

Прогнозування та облік касових оборотів. Регулювання касових 

оборотів в установах банків. 

Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки. 
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Операції банку з векселями 

Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і 

переказний; комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий. 

Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індосамент, 

цесія, солідарна відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та 

позабалансові операції з векселями. 

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

Зміст операції врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. 

Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих векселів, перевірка 

юридичної та економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту. 

Сутність і форми кредитів під заставу векселів. Порядок надання позики. 

Авалювання векселя. Акцептні операції банків. 

Учасники операцій з інкасування векселів. Документообіг та порядок 

здійснення інкасування векселів. Оплата векселя за дорученням клієнта. 

Кредитні операції банку 

Сутність кредиту, види. Принципи кредитування та кредитної політики. 

Використання простих, спеціальних і контокорентних рахунків у 

кредитуванні. Форми кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, 

іпотека, комерційний, міжбанківський кредит, бланковий, консорціумний. 

Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність», значення і 

елементи системи оцінювання. Розрахунки основних показників фінансового 

стану позичальника. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності 

позичальника. 

Основні умови і зміст кредитної угоди. Джерела, форми погашення 

позичок. Контроль їхнього використання. Форми забезпечення кредитів. 

Заходи мінімізації втрат від кредитного ризику. Загальні принципи і методи 

управління процентною ставкою за кредитом. 

Операції банку з цінними паперами та банківські інвестиції 

Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями 

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

Використання депозитних і ощадних сертифікатів. 

Напрямки інвестиційних операцій банків з цінним І паперами: 

визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; інвестиційний аналіз; 

формування та управління портфелем цінних паперів; оцінювання 

ефективності інвестиційної діяльності. 

Етапи інвестування. Фундаментальний та технічний аналіз. Оцінка 

ефективності інвестиційної діяльності. 

Інвестиційні ризики та методи управління інвестиційними ризиками. 

Види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів: фінансове 

посередництво, управління та організаційно-технічне обслуговування 

операцій з цінними паперами. 

Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. Фактори 

обсягу інвестицій, класифікація. 

Форми регулювання інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, 

принципи і методи їх фінансування. 

Фінансування будівництва. Довгострокове кредитування капітальних 

вкладень малого підприємництва і об'єктів виробничого призначення. 

Моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту. Інвестиційні 

ризики. Диверсифікація, її роль в управлінні інвестиційною діяльністю банку. 

Операції банку в іноземній валюті 

Зміст валютних операцій. Класифікація банківських операцій з 

іноземною валютою. 

Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок 

зарахування і видачі коштів. 

Види неторговельних операцій з валютою. Валютна каса 

уповноваженого банку. 

Банківський переказ, інкасо, акредитив. Схеми розрахунків. 

Операції банку на міжбанківському валютному ринку. Класифікація 

валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп. 
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Валютні ризики: комерційні. Внутрішні та зовнішні методи 

регулювання ризиків. 

Нетрадиційні банківські операції та послуги 

Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. 

Ознаки банківських послуг, їх види: Договори для їхнього оформлення. 

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

ознаки. Організація лізингового процесу. 

Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Договір доручення та 

договір комісії: зміст, спільне та відмінне. Зміст консультаційних та 

інформаційних послуг. 

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

фізичних і юридичних осіб. 

Поняття факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і послідовність 

здійснення операцій. 

Операції з банківськими металами. Види опціонів 

Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності 

Банківське регулювання, банківський нагляд і банківський контроль  

Об’єкти банківського регулювання. Державний нагляд, що здійснюється 

Національним банком України. Внутрішній банківський контроль.  Зовнішній 

аудит. 

Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань 

банківського нагляду. Базель I, Базель II, Базель  III. Принципи ефективного 

банківського нагляду.  

Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в 

Україні.  

Фінансова безпека банківського сектору 

Фінансова безпека держави та окремого банку. Характеристики 

фінансової безпеки банків. Загрози безпеки банків. Основні види зовнішніх  та 

внутрішніх загроз банку. 

Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків.  
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Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та 

методи їх мінімізації. Можливі прояви моральних ризиків для різних 

банківських продуктів і методи боротьби з ними. 

Забезпечення фінансової стійкості банку 

Фінансова стійкість, її значення та умови макроекономічної системи. 

Формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитним 

операціями банків. Критерії оцінювання фінансового стану клієнтів 

позичальників, категорії підприємств (позичальників). 

Групи класифікації кредитного портфеля. Розмір відрахувань до резерву 

за групами ризику. 

Порядок формування і використання резервів для відшкодування 

можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків. 

Використання резервів. 

Склад фінансової звітності банку. 

Структура банківських доходів і витрат банку. Показники, що 

характеризують прибутковість банківських установ. Аналіз процентної маржі. 

Вимоги щодо мінімального розміру капіталу, нормативи капіталу, 

ризику, інвестування, розпорядження валютною позицією, нормативи 

обов'язкового резервування коштів банківською системою. 

 

Бюджетна система 

Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Багатогранність бюджету як суспільного явища, його економічний та 

матеріальний зміст і форма прояву. Визначення бюджету згідно з Бюджетним 

кодексом України. Функції, що характеризують сутність бюджету як 

економічної категорії. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у 

суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Об’єктивна тенденція 

зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій 

тенденції. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального 

розвитку. 
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Бюджет як основний фінансовий план держави 

Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. 

Загальний та спеціальний фонди бюджету. Бюджет як централізований фонд 

грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у системі 

державних фінансів. Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і 

соціального розвитку та іншими фінансовими планами. Бюджет як 

централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та 

місце у системі державних фінансів. Бюджетні потоки та управління ними. 

Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі. Бюджет у системі 

фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера 

поширення бюджетного фінансування.  

Бюджетне планування як важливий інструмент організації управління 

економікою. Методи бюджетного планування. Бюджетна класифікація, її 

організаційна роль, значення та структура. 

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування  

Бюджетний дефіцит у системі фінансового регулювання. Політика 

дефіцитного фінансування. Види бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит 

як показник стану бюджету як фінансового плану. Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту. Інструменти бюджетного впливу на соціально-

економічний розвиток. Бюджетний процес, його стадії. Учасники бюджетного 

процесу. 

Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 

Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; 

встановлення принципів побудови бюджетної системи; організація 

розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; 

встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами. 

Принципи побудови бюджетної системи. Поєднання централізованих і 

децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. 

Альтернативні принципи встановлення взаємозв’язку між централізованими і 
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децентралізованими бюджетами: єдність бюджетної системи та автономність 

кожного бюджету. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного 

фонду грошових коштів. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої 

на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності 

бюджетів, його забезпечення. Засади розмежування видатків і доходів між 

окремими бюджетами. Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу 

доходів між бюджетами.  

Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Характеристика сутності міжбюджетних відносин в розрізі 

економічного, правового та політичного аспектів. Зміст та принципи 

організації міжбюджетних відносин. Вертикальні та горизонтальні 

міжбюджетні відносини. Економічна  природа міжбюджетних відносин. 

Сфера дії міжбюджетних відносин в Україні. Принципи функціонування 

системи міжбюджетних відносин: економічної ефективності, бюджетної 

відповідальності, соціальної справедливості, політичної консолідації, 

територіальної інтеграції. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, 

дотації. Аналіз формульних розрахунків дотації вирівнювання. 

Система доходів бюджету 

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від 

підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. 

Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний 

дохід держави. Співвідношення між методами формування доходів бюджету. 

Джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа дохідної бази 

бюджету. Причини та умови використання національного багатства для 

формування доходів бюджету. 

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове 

регулювання формування доходів. Особливості податкової структури 

України, її відмінності від розвинутих країн. 

Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих 

податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види. 
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Значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, 

їх види, роль у доходах бюджету. 

Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Доходи від власності 

та підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи 

рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету. 

Офіційні трансферти та їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів. 

Державні та місцеві позики. 

Система видатків бюджету 

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

видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного 

розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. Процесуальна 

класифікація бюджетних видатків: функціональна, відомча та економічна. 

Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії. 

Бюджетне фінансування видатків. Система бюджетного фінансування: 

відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне 

фінансування, державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. 

Методи бюджетного фінансування. 

Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та 

економічного зростання. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх 

роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного 

фінансування економіки. Функціональна класифікація видатків.  

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність. 

Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, 

будівництва, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій 

та інформатики, сільського та лісового господарства, на розвиток місцевої 

інфраструктури та комунальної власності. Операційні витрати, їх склад і 

призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат. 

Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх 

фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. 
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Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії 

наук України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти. 

Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм. 

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу 

Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. Житлові субсидії 

населенню . Об’єктивні чинники видатків на соціальний захист населення. 

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на 

соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової 

економіки. Пенсійне забезпечення як гарантія матеріального забезпечення 

непрацездатних громадян. 

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі 

фінансового забезпечення освітніх закладів. 

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади 

освіти, особливості організації їх діяльності. Основні джерела фінансування 

розвитку освіти. 

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

бюджетного фінансування охорони здоров’я, роль і місце бюджету у 

фінансовому забезпеченні медицини. Бюджетні заклади охорони здоров’я, 

організація їх фінансової діяльності.  

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків 

бюджету на культуру.  

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, 

роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху. Склад видатків на 

фізичну культуру і спорт, порядок їх планування і фінансування. 

Видатки бюджету на національну оборону та управління 

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна 

доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад 

видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. 

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади 

фінансування. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки 
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на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на 

утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок планування і 

фінансування видатків бюджету на управління. 

Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

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

капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки 

бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним 

боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін 

облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, 

анулювання. Політика реструктуризації державного боргу. 

 

Податкова система 

Сутність та види податків   

Сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. 

Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як 

економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету – плата, 

відрахування, неподаткові доходи.  

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

основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки 

регулювання економіки та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій 

податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і 

носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, 

податкова ставка, квота. Методи побудови податкових ставок. Універсальні та 

диференційовані податкові ставки. Тверді та процентні ставки. Види твердих 

ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, 

прогресивні, регресивні. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом 

на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта 

оподаткування – податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за 
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ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, – загальнодержавні та 

місцеві податки. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення – 

розкладні і окладні. 

Податкова система і організація оподаткування 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних 

доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в 

умовах ринкової економіки.  

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг 

видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень 

централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від 

обсягу і характеру функцій держави.  

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і 

структура податкової системи України. Податкова політика України в 

сучасних умовах. 

Державна фіскальна служба України   

Державна фіскальна служба держави. Історія формування   Державної 

фіскальної служби в Україні. Організаційна структура органів Державної 

фіскальної служби та їх основні завдання. Податкова міліція як складова 

частина органів Державної фіскальної служби та її завдання.  

Повноваження органів Державної фіскальної служби. Фінансові та 

адміністративні санкції, які накладаються органами Державної фіскальної 

служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.  

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Правове 

регламентування встановлення податків. 

Облік платників податків 

Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. 

Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. 

Реєстр юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб – платників 

податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам – платникам 

податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб – суб’єктів 
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підприємницької діяльності. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не 

є суб’єктами підприємницької діяльності та отримують доходи не за місцем 

основної роботи.  

Облік податків і неподаткових платежів. Особові рахунки – порядок їх 

відкриття і ведення. Документи, що використовуються для записів в особових 

рахунках. 

Податок на додану вартість   

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. 

Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої 

вартості, методи її обчислення. 

Платники і ставки податку на додану вартість. Поняття бази 

оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази 

оподаткування для операцій різних видів. 

Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану 

вартість: нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об’єкта 

оподаткування. Різниця в механізмі нарахування податку на додану вартість 

за різних видів пільг. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування.  

Звітний податковий період. Поняття податкового зобов’язання і 

податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. 

Порядок визначення дати податкового кредиту. Податкова накладна як 

основний звітний податковий документ. Порядок відшкодування податку на 

додану вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою 

ставкою, і для інших видів операцій. Строки сплати ПДВ. 

Акцизний податок   

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення 

в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих податків, його 

недоліки та переваги. 

Платники акцизного податку. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та 

імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів.  
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Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного 

податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються 

процентні ставки.  

Порядок визначення сум акцизного податку для вітчизняних та 

імпортних товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки.  

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових 

виробів. Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та 

імпортерами і використання. Строки сплати акцизного податку для 

імпортерів алкогольних та тютюнових виробів. Особливості митного 

оформлення для імпортерів алкогольних та тютюнових виробів.  

Пільги по акцизному податку. Строки сплати та подання розрахунків до 

податкових органів. 

Мито 

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. 

Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види 

переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти. 

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної 

вартості. Два види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: 

преференційні, пільгові, повні. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок 

надання відстрочок у сплаті державного мита. 

Порядок визначення суми державного мита та його сплати на рахунки  

митних органів. Порядок перерахування державного мита до бюджету. 

Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна 

характеристика прибутку як об’єкта оподаткування. Бюджетне значення 

податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий 

чинник. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. 

Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Поняття 

валового доходу. Переліки надходжень, які включаються і які не включаються 

до валового доходу. Порядок визначення скоригованого валового доходу.  
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Поняття валових витрат. Переліки витрат, які включаються і які не 

включаються до складу валових витрат. Особливості віднесення витрат 

подвійного призначення до складу валових витрат платника податку. 

Податкові періоди. Порядок визначення дати збільшення валового 

доходу для різних видів операцій. Порядок визначення дати збільшення 

валових витрат для різних видів операцій. Поняття безнадійної заборгованості 

та порядок її врегулювання. Порядок зарахування суми від’ємного значення 

об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах. 

Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів і платників. 

Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів 

діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом. Поняття 

неприбуткової установи або організації та види їх доходів, які звільняються 

від оподаткування. Порядок оподаткування виграшів в лотерею та інші види 

ігор. Оподаткування нерезидентів. Особливості оподаткування підприємств з 

виробництва автомобілів. Особливості оподаткування операцій із 

розрахунками в іноземній валюті. Оподаткування операцій з торгівлі цінними 

паперами. Оподаткування дивідендів та спільної діяльності на території 

України. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.  

Визначення амортизації. Переліки витрат, які підлягають і які не 

підлягають амортизації. Визначення основних фондів та їх груп. Порядок 

визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок 

збільшення і зменшення балансової вартості груп основних фондів. Норми 

амортизації.  

Пільги по податку на прибуток. Усунення подвійного оподаткування. 

Порядок нарахування податку на прибуток і строки сплати. Авансові платежі: 

порядок встановлення і строки сплати. Відповідальність платників податку. 

Податок на доходи фізичних осіб   

Податок на доходи фізичних осіб  як форма індивідуального 

прибуткового оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку на 
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доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки прибуткового оподаткування 

фізичних осіб.  

Платники податку на доходи фізичних осіб. Побудова шкали ставок 

оподаткування. Неоподатковуваний мінімум доходів фізичних осіб як основа 

для побудови шкали ставок.  

Об’єкт оподаткування. Порядок його визначення для фізичних осіб, 

котрі мають і котрі не мають постійного місця проживання в Україні. 

Особливості визначення об’єкта оподаткування для фізичних осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю. 

Пільги по податку на доходи фізичних осіб. Перелік певних видів 

доходів, що звільняються від оподаткування. Зменшення сукупного 

оподатковуваного доходу для окремих категорій фізичних осіб.  

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб за місцем основної 

роботи. Перерахунок суми податку на доходи фізичних осіб, виходячи з річної 

суми оподатковуваного доходу. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб 

не за місцем основної роботи. Декларування фізичними особами, які 

отримували доходи не за місцем основної роботи, доходів у податкових 

органах. Усунення подвійного оподаткування. 

Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без 

громадянства. Порядок визначення оподатковуваного доходу. Порядок 

обчислення і сплати податку. 

Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від заняття 

підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Порядок 

визначення оподатковуваного доходу. Порядок нарахування та строки сплати 

авансових платежів. Порядок та строки подання декларації про фактично 

отримані доходи. Порядок перерахунків по податку.  

Обов’язки та відповідальність фізичних осіб щодо сплати податку на 

доходи. 
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Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – єдиний 

податок  

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право 

перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких 

сплачується єдиний податок. 

Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб. 

Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – 

юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для 

юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів та державних 

цільових фондів. 

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності. Ставка єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб. Строки і порядок сплати та 

подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до 

бюджетів та державних цільових фондів. 

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування. 

Рентна плата 

Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна 

власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх 

використання. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і 

раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси та послуги. 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід), його 

сутність і призначення. Види і форми лісового доходу. Встановлення такс на 

лісові ресурси. Порядок видання дозволу на використання лісових ресурсів, 

лісорубний ордер та лісовий квиток. Строки сплати. 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду), його 

платники і об’єкт оподаткування. Порядок визначення нормативів плати. 

Дозвіл і ліміт на спеціальне використання водних ресурсів. Порядок 
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обчислення суми плати за воду в межах ліміту і за понадлімітне використання. 

Строки сплати плати за воду та звітність платників. 

Рентна плата за нафту і газ. Платники і ставки. Порядок затвердження 

ставок. Визначення дати відпуску продукції. Порядок визначення суми 

рентної плати. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів.  

Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку. 

Платники. Ставки. Строки сплати та подання розрахунків до податкових 

органів. 

Платежі за користування надрами. Платники. Об’єкти оподаткування. 

Встановлення нормативів. Строки сплати та подання розрахунків до 

податкових органів. 

Екологічний податок 

Види забруднення, за які сплачується екологічний податок. Платники 

екологічного податку. Загальна характеристика екологічного податку за 

елементами. 

Об'єкт та база оподаткування екологічним податком. Ставки та механізм 

розрахунку екологічного податку. Види забруднення, на які встановлюються 

ліміти. Порядок встановлення лімітів на скиди та розміщення відходів. 

Джерела фінансування сплати екологічного податку. Порядок складання та 

подання податкової звітності. 

Місцеві податки і збори 

Місцеві податки: податок на нерухоме майно; єдиний податок для 

юридичних осіб; єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності 

фізичних осіб. 

Місцеві збори: збір за припаркування автотранспорту; туристичний збір; 

збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності. 

Ухилення від сплати податків  

 Усунення подвійного оподаткування. Порядок нарахування податку на 

прибуток і строки сплати. Авансові платежі: порядок встановлення і строки 
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сплати. Відповідальність платників ПДВ. Обов’язки та відповідальність 

громадян щодо сплати податку на доходи фізичних осіб. 

Неподаткові платежі 

Характер, призначення і бюджетна роль неподаткових платежів. Групи 

неподаткових платежів.  

Доходи від державної власності: надходження від грошово-речових 

лотерей, надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, 

утворених за участю державних підприємств і організацій, доходи від 

реалізації державного майна та інші. 

Адміністративні збори і платежі. 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій: адміністративні 

штрафи, санкції за порушення правил пожежної безпеки; суми, стягнені з 

винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації тощо. 

Інші неподаткові надходження: надходження коштів від реалізації 

майна, що перейшло у власність держави, надходження сум кредиторської та 

депонентської заборгованості підприємств, установ та організацій, щодо яких 

минув строк позовної давності тощо. 

Податкова політика в системі державного регулювання економіки 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. 

Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна 

ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність 

доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від 

сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне 

розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. 

 

Страхування 

Сутність, принципи й роль страхування 

Необхідність захисту як важливого засобу економічної безпеки суб’єктів 

господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої 

ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового 
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захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, його 

джерела й межі доцільного застосування.  

Виникнення та етапи розвитку страхування. Взаємодопомога як 

найпростіша форма страхування. Страхування у стародавньому Римі, за 

середньовіччя, в період капіталізму. Зародження та розвиток страхування в 

Україні. 

Сутність та зміст страхування. Місце страхування в системі економічних 

категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування. 

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна 

добросовісність суб’єктів страхування, причинно-наслідковий зв’язок збитку 

та події, що його спричинила, відшкодування втрат у межах збитків, 

франшиза, суброгація, контрибуція, диверсифікація. 

Роль страхування в активізації бізнесу; економії коштів, що 

резервуються на покриття можливих утрат від непередбачених обставин; в 

ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення; 

у збільшенні обсягів інвестицій. 

Класифікація страхування 

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. 

 Ознаки класифікації: історичні, економічні (сфера діяльності, або 

спеціалізація, страховика; об'єкти страхування; рід небезпек; статус 

страхувальника; статус страховика), юридичні (за вимогами міжнародних угод 

і внутрішнього законодавства; за формою проведення). 

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: особисте, 

майнове, страхування відповідальності. Види страхування: страхування 

життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування; страхування 

майна громадян і страхування майна юридичних осіб тощо.  

Класифікація за родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, 

інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та 

інших ризиків. 
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Класифікація за формами проведення. Обов’язкове страхування. 

Добровільне страхування. 

Страхові ризики і їх оцінка 

Зміст ризику. Основні характеристики ризику. Частота ризику та розмір 

шкоди. Врахування ризику у страхуванні.  

Розмежування ризиків. Страхові й нестрахові ризики. Суб’єктивні й 

об’єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. Чисті і спекулятивні 

ризики. 

Управління ризиком. Роль ризик-менеджменту у виявленні, 

розпізнаванні, ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Етапи 

ризик-менеджменту: аналіз ризику, контроль за ризиком, фінансування 

ризику. Виключення ризику. Активне й пасивне запобігання ризику. 

Розрахунок страхових тарифів 

Страховий платіж. Страховий тариф, його суть та структура. Роль 

страхового тарифу в обчисленні страхових внесків. Структура брутто-ставки. 

Нетто-ставка. Зміст навантаження до нетто-ставки. 

Основні принципи встановлення страхового тарифу. Підтримання 

еквівалентності інтересів страхових партнерів. Забезпечення доступності 

страхових тарифів. Значення стабільності розмірів страхових тарифів на 

протязі тривалого часу. Актуарні розрахунки.  

Диференціація страхових тарифів в залежності від конкретних умов 

страхування. Відмінності у визначенні тарифних ставок з обов’язкових та 

добровільних видів страхування. Норматив витрат на ведення страхової 

справи як складової тарифу 

Страховий ринок України і його характеристика 

Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Структурні 

ланки страхового ринку. Роль посередників: страхових агентів і брокерів.  

Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку 

України. Асортимент страхового ринку. Кон’юнктура страхового ринку. 
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Страхові послуги як об’єкти взаємовідносин страховиків і 

страхувальників. Страхова послуга як товар. Специфічні ознаки мінової та 

споживної вартості страхової послуги. 

Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Формування 

загальноєвропейського страхового ринку. 

Страхова організація 

Страхова індустрія як частина сфери послуг. Її організаційні форми. 

Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. 

Акціонерне страхове товариство – основа страхової системи України. 

Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Умови 

залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій. 

Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії й 

представництва страхових організацій. Управління страховою компанією. 

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. 

Страхові об’єднання. Ліга страхових організацій України (ЛСОУ): мета, 

завдання, органи управління. Функції Авіаційного і Морського страхових 

бюро. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Завдання 

МТСБУ та його роль в організації та проведенні обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів.  

Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. 

Система правового регулювання страхової діяльності. Закон України «Про 

страхування» – головний законодавчий актом у галузі страхування. Шляхи 

наближення законодавчої й нормативної бази страхування до міжнародних 

стандартів.  

Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Права 

спеціальних уповноважених органів влади у справах нагляду за страховою 

діяльністю. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю 

страховиків. 
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Проблеми та напрямки вдосконалення державної політики в галузі 

страхування. 

Особисте страхування 

Ризикові та накопичувальні види особистого страхування та їх 

економічний механізм. 

Страхування життя  і його основні види. Змішане страхування життя. 

Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій (ренти). 

Суб'єкти страхування. Обсяги страхової відповідальності. Строк страхування. 

Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. 

Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страхової 

компанії по визначенню страхових і викупних сум, порядок їх виплати 

страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам. 

 Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Обов`язкове страхування життя і здоров`я окремих категорій 

державних службовців, військовослужбовців та працівників ризикових 

професій. Обов`язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. 

Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків. 

Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. 

Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за 

наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті 

застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми. 

Медичне страхування та його форми. Обов`язкове медичне страхування 

та перспективи його розвитку в Україні. Види добровільного медичного 

страхування та порядок їх здійснення.  

Майнове страхування  

Організаційна схема та економічний механізм страхування майна. 

Страхування нерухомого майна юридичних осіб: види ризиків, суб’єкти 

й об’єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови і 

порядок відшкодування збитків.  
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Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: 

страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних 

насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна. 

Порядок визначення страхової суми, страхові тарифи, розрахунок обсягу 

збитків. 

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види 

страхування технічних ризиків. Страхування будівельно-монтажних ризиків. 

Страхування машин від поломок. Страхування електронної техніки.  

Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. 

Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності, Страхова сума. Строк 

страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення збитків. 

Страхове відшкодування.  

Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого 

наземного, морського, авіаційного транспорту. Об’єкти страхування. Варіанти 

страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхові 

премії. Франшиза. Дії страхувальника у разі настання страхового випадку. 

Виплати страхового відшкодування. 

Страхування вантажів. Умови страхування вантажів. Об’єкти 

страхування. Основні типи угод страхування вантажів. Обсяг відповідальності 

за договором страхування вантажу. Страхова сума. Страхова премія.  

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

іншого майна. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. 

Виключення. Страхове забезпечення. Страхова оцінка майна. Страхова 

премія. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

Страхування відповідальності 

Відповідальність як об’єкт страхових відносин. Необхідність і 

особливості страхування відповідальності. Види і форми страхування 

відповідальності.  

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 

засобів. Ціль, умови проведення, визначення страхових внесків, страхові 
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відшкодування. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його 

функції. Міжнародна система «Зелена картка»; 

Страхування професійної відповідальності. Умови страхування. 

Винятки з договору страхування. Ліміт відповідальності страховика. 

Страхування цивільної відповідальності підприємств за екологічне 

забруднення. Поняття забруднення. Особливості відповідальності страховика. 

Умови страхування. Ліміт відповідальності страховика. Витрати з очищення 

наслідків забруднення.  

Перестрахування і співстрахування 

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його 

розвитку. Суб’єкти перестрахування. Комісійна винагорода за організацію 

прийому ризику на страхування, комісія з прибутку (тантьєма). Ринки 

перестрахування. Вимоги, що ставляться до перестрахування ризиків у 

нерезидентів. 

Методи перестрахування: факультативні, облігаторні, факультативно-

облігаторні (змішані) перестрахувальні операції. Порівняльний аналіз методів 

перестрахування. Власне утримання страховика. 

Форми перестраховувальних договорів. Пропорційна форма: квотні та 

ексцедентні договори перестрахування, їх характеристика, переваги та 

недоліки. Характерні особливості непропорційного перестрахування. 

Співстрахування й механізм його застосування. Надання лідеру права 

взаємовідносин зі страхувальниками та спів страховиками. Страхові пули, їх 

види та принципи організації. 

Доходи, витрати і прибуток страховика 

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені 

страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування і розміщення 

тимчасово вільних коштів. Інші доходи страховика (крім доходів від страхової 

та інвестиційної діяльності). 

Витрати страховика: їх склад і економічний зміст. Собівартість 

страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. 
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Витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування 

(аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні). Витрати на утримання страхової 

компанії. 

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. 

Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. 

Фінансова надійність страховика 

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування 

збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. 

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності.  

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. 

Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти 

страховика. Технічні резерви, їх склад. Показники платоспроможності. 

Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ 

Оцінювання результатів складання комплексного державного екзамену 

за фахом здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини системою 

контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного 

екзамену за фахом є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з 

екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за 

державний екзамен в цілому. Оцінки державного екзамену виставляє кожен 

член комісії.  Підсумкова оцінка комплексного державного екзамену за фахом 

визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних 

завдань. Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзамену, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання 

випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на 

закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів 

комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос 

Голови ЕК є вирішальним.  
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