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ВСТУП 
 

 

Метою іспиту з фаху є перевірка успішності засвоєння студен-

тами навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно уза-

гальнювати і критично оцінювати практику функціонування фінансо-

вої системи і кредиту. 

Вимоги до здібностей та рівня підготовки випускників пе-

редбачають успішне засвоєння навчальної програми з оволодіння сис-

темою знань, вмінь та навичок, достатніх для виконання професійних 

завдань та обов’язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною харак-

теристикою, що відповідає вимогам до випускника факультету еконо-

міки та управління класичного університету освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.03050801 «Фінан-

си і кредит». 

Характеристика змісту програми державного іспиту. Про-

грама складена з урахуванням вимог навчального плану, вона знайо-

мить студентів з методикою підготовки до співбесіди, висвітлює пи-

тання основних курсів, які виносяться на співбесіду, вказує на вимоги 

до відповідей студентів та письмових завдань. 

Іспит має комплексний міждисциплінарний фаховий характер і 

включає такі навчальні дисципліни, що вивчає студент в межах навча-

льного плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: 

1. Фінансовий менеджмент. 

2. Ринок фінансових послуг. 

3. Страховий менеджмент. 

4. Податковий менеджмент. 

5. Фінансова санація та банкрутство. 

6. Стратегічний аналіз. 

Крім того, до екзаменаційної картки включені творчі завдання 

науково-дослідної та навчально-методичної роботи. 
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1. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА ІСПИТУ 

 
Змістовна програма іспиту включає шість модулів з чотирьох  

професійно-орієнтованих дисциплін з нормативної складової ОПП та 

двох дисциплін варіативної складової ОПП підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». 

 

Модуль 1. Фінансовий менеджмент 

 

1. Сутність, мета, функції, принципи  фінансового менеджмен-

ту. 

2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. 

3. Етапи становлення світового та вітчизняного фінансового ме-

неджменту. 

4. Правове та інформаційно-організаційне забезпечення фінан-

сового менеджменту. 

5. Організація внутрішнього фінансового контролю на підпри-

ємстві. 

6. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. 

7. Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпе-

ченні кругообігу капіталу. 

8. Управління грошовими потоками. 

9. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 

10. Управління грошовими потоками за допомогою платіжного 

календаря. 

11. Нарахування простих відсотків. 

12. Зміст та завдання управління прибутком підприємства. 

13. Формування прибутку від операційної діяльності. 

14. Управління операційними витратами. 

15. Управління операційним прибутком підприємства. 

16. Формування та розподіл чистого прибутку. 

17. Дивідендна політика. 

18. Завдання управління активами підприємства. 

19. Тактика формування оборотних активів та стратегії їх фінан-

сування. 

20. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами. 

21. Управління грошовими активами. 
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22.Управління дебіторською заборгованістю. 

23.Особливості формування власного та позикового капіталу. 

24. Сутність та форми інвестицій. 

25. Особливості управління реальними інвестиціями. 

26.Особливості управління фінансовими інвестиціями. 

27.Сутність та види фінансових ризиків. 

28.Методи оцінки фінансових ризиків. 

29.Методи нейтралізації фінансових ризиків. 

30.Аналіз динаміки і структури майна та джерел його фінансу-

вання. 

31.Оцінка платоспроможності підприємства. 

32.Аналіз руху грошових коштів. 

33. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 

34. Аналіз ділової активності підприємства. 

35.Завдання та методи фінансового планування і прогнозування. 

36. Сутність та принципи антикризового фінансового менедж-

менту.  

 

Модуль 2. Ринок фінансових послуг 

1. Поняття «фінансової послуги», «ринку фінансових послуг» 

та їх роль в системі ринкових відносин. 

2. Структура ринку фінансових послуг. 

3. Роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному 

процесі. 

4. Загальна характеристика фінансових посередників на ринку 

фінансових послуг. 

5. Світові тенденції розвитку та конкурентні переваги 

фінансового посередництва. 

6. Інституціональна структура ринку фінансових послуг. 

7. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. 

8. Інфраструктура ринку фінансових послуг. 

9. Мета та завдання державного регулювання ринку фінансових 

послуг. 

10. Стратегії розвитку ринку банківських послуг в Україні в 

умовах фінансової глобалізації. 

11. Конкурентні стратегії подальшого розвитку кредитних спілок 

в Україні. 

12. Загальні принципи діяльності та надання послуг ломбардів. 
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13. Актуальні стратегії розвитку системи гарантування вкладів в 

Україні. 

14. Основні засади здійснення фінансового моніторингу на ва-

лютному ринку. 

15. Загальні принципи системи надання фінансових послуг та 

послуг з перейняття ризику страховими компаніями. 

16. Конкурентні стратегії подальшого розвитку ринку страхових 

послуг в Україні. 

17. Конкурентні стратегії подальшого розвитку недержавних пе-

нсійних фондів. 

18. Стретегії розвитку ринку фінансових послуг з лізингу Украї-

ни в умовах фінансової глобалізації. 

19. Загальні принципи діяльності та надання фінансових послуг 

у сфері будівництва та операцій з нерухомістю. 

20. Конкурентні стратегії подальшого розвитку послуг у сфері 

інноваційної діяльності в Україні. 

21. Принципи і методи надання фінансових послуг іноземними 

фінансовими установами. 

22. Конкурентні стратегії подальшого розвитку фондового  рин-

ку України в умовах фінансової глобалізації. 

23. Характеристика основних фінансових послуг депозитарних 

установ. 

24. Конкурентні стратегії розвитку послуг торговців цінними па-

перами на фондовому ринку в України в умовах фінансової глобаліза-

ції. 

25. Загальні принципи системи надання фінансових послуг фон-

довими біржами. 

26. Роль та місце сфери допоміжних та супутніх послуг в струк-

турі ринків фінансових послуг. 

 

Модуль 3. Страховий менеджмент 

 

1. Інфраструктура страхового ринку України та особливості йо-

го розвитку на сучасному етапі. 
2. Склад і оцінка наявного ресурсного потенціалу страховика та 

ефективності його використання  

3.  Умови створення, реєстрації страхових компаній та організа-

ція управління ними. 
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4. Процес стратегічного планування в страховій компанії з вра-

хуванням чинників зовнішнього економічного середовища. 

5. Впровадження в діяльність українських страхових компаній 

управління на основі збалансованої системи показників. 
6. Внутрішні бізнес-процеси як елемент стратегічного управлін-

ня страховою компанією. 

7. Система розробки та продажу страхових послуг. 

8. Управління рекламною діяльністю страхової компанії. 

9. Управління відносинами страховика зі страховими посере-

дниками. 

10. Bancainssurance як специфічний канал реалізації страхових 

послуг. 
11. Комплексне управління страховими послугами (ефективний 

маркетинг). 

12. Багаторівневий маркетинг (MLM - multi-level marketing) в 

реалізації страхових. 

13. Оцінка ризиків при прийняття їх на страхування (андеррай-

тинг). 

14. Основи і організація актуарних розрахунків, основні показ-

ники. 

15. Укладення страхових договорів та контроль за їх виконан-

ням. 

16. Служба врегулювання претензій, її завдання тамісце в стра-

ховій компанії. 

17. Формування прибутку від страхової діяльності. 

18. Оподаткування страховиків податком на прибуток. 

19. Платоспроможність страхової компанії та вимоги до її за-

безпечення в Україні і країнах ЄС. 

20. Впровадження в діяльність українських страховиків нових 

підходів до управління платоспроможністю. 

21. Визначення фінансової надійності страхової компанії та 

фактори, що її забезпечують. 

22. Державний контроль за платоспроможністю страхової ком-

панії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків. 

23. Організація антикризового управління в страхових компа-

ніях. 

24. Формування резервів зі страхування життя. 

25. Управління перестраховими операціями. 
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Модуль 4. Податковий менеджмент 

 

1. Поняття податкового менеджменту та його складові. 

2. Облік платників податків – юридичних осіб. 

3. Облік платників податків – фізичних осіб. 

4. Порядок ведення особових рахунків платників податків. 

5. Податкові зобов’язання та способи їх визначення. 

6. Непрямі методи визначення податкових зобов’язань. 

7. Податкові повідомлення та податкові вимоги. 

8. Механізм стягнення податкової заборгованості. 

9. Недоїмка: порядок визначення, джерела погашення. 

10. Шляхи ліквідації податкової заборгованості. 

11. Види перевірок податкових органів. 

12. Відповідальність платників податків. 

13. Податкова застава. 

14. Умови надання відстрочки та розстрочки податкового бор-

гу. 

15. Зняття платників з податкового обліку. 

 

Модуль 5. Фінансова санація та банкрутство 

 

1. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової 

санації підприємства.  

2. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення 

санації підприємств.  

3. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової 

санації  державних підприємств.  

4. Санація підприємства в судовому порядку . 

5. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану са-

нації. 

6. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного ау-

диту. 

7. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-

боржника. 

8. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.  

9. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації).  

10. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної 

підтримки підприємств.  
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11. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика 

правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в про-

цесі провадження у справі про банкрутство.  

12.  Порядок складання, затвердження та зміст плану санації бо-

ржника в ході провадження справи про банкрутство.  

13.  Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого 

санацією боржника.  

14.  Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній 

процедурі. 

15.  Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Нас-

лідки її виконання (невиконання). 

 

Модуль 6. Стратегічний аналіз 

 

1. Використання аналітичних методів стратегічного аналізу у 

різних видах прогнозу. 

2. Інформаційне забезпечення аналітичних оцінок відповідно до 

стратегії розвитку підприємства. 

3. Стратегічний прогноз збуту продукції. 

4. Стратегічний аналіз у системі ціноутворення. 

5. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків 

під час проведення стратегічного аналізу. 

6. Ануїтет, його використання у стратегічному аналізі. 

7. Методи стратегічної оцінки виробничої діяльності підприєм-

ства. 

8. Прогнозована оцінка обсягу виробництва, її зв’язок із страте-

гією підприємства. 

9. Оцінка беззбитковості однопродуктового і багатопродукто-

вого виробництва. 

10. Методи прогнозування прибутку підприємства. 

11. Оцінка прогнозованих витрат виробництва. 

12. Оцінка доданої вартості у стратегічному аналізі. 

13. Стратегічна оцінка фінансового левериджу. 

14. Аналіз структури капіталу і фінансового ризику. 

15. Прогнозоване моделювання фінансових показників відповід-

но до стратегії розвитку підприємства. 

16. Прогнозування показників фінансової звітності на основі ме-

тоду відсоткового відношення до податків. 
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17. Прогноз матеріальних витрат виробництва. 

18. Прогноз операцій поновлення основних засобів і оренди 

майна. 

19. Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності. 

20. Оцінка грошових потоків під час визначення доцільності ін-

вестицій. 

21. Стратегія підприємства під час здійснення інвестицій у цінні 

папери. 

22. Визначення фінансових потреб підприємства та зв’язок їх із 

стратегією його розвитку. 

23. Прийоми моделювання під час визначення ризику і дохіднос-

ті різних проектів. 

24. Стратегія фінансового розвитку і вибір інвестиційної політи-

ки. 

25. Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах дивер-

сифікації виробництва. 

 

Модуль творчого завдання науково-дослідного характеру 

 

1. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі 

«Актуальні проблеми економіки». 

2. Дати відзив на автореферат кандидатської дисертації за 

спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит. 

3. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України 

щодо удосконалення  фінансової звітності в Україні. 

4. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем роз-

витку фінансової системи в Україні. 

5. Дати проект наукової статті на тему: «Аналіз фінансового 

стану підприємства». 

6. Дати реферат наукової статті, опублікованої у фаховому 

журналі «Бухгалтерський облік і аудит». 

7. Дати проект-схему наукової доповіді за проблемою «Стра-

тегія реформування фінансової системи в Україні». 

8. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регу-

люють науково - дослідну діяльність у вищому навчальному закладі 

(ВНЗ). 

9. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми 
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фінансового обліку. 

10. Дати перелік інформаційного матеріалу, необхідного для 

наукового аналізу за проблемою фінансового аналізу. 

11. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі 

«Фінанси України». 

12. Дати відзив на автореферат кандидатської дисертації за 

спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит. 

13. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України 

щодо удосконалення фінансів і фінансової звітності в Україні. 

14. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем роз-

витку фінансової системи в Україні. 

15. Дати проект наукової статті на тему: «Аналіз платоспромо-

жності та ліквідності підприємства». 

16. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі 

«Банківська справа». 

17. Дати проект-схему наукової доповіді за проблемою «Стра-

тегія реформування фінансової системи в Україні». 

18. Дати перелік та аналіз нормативних документів,  що регу-

люють фінансово-кредитні відносини. 

19. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми 

фінансів і кредиту. 

20. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми 

фінансів і кредиту. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фахово-

му журналі «Фінанси України». 

21. Дати відзив на автореферат кандидатської  дисертації за 

спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит. 

22. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України 

щодо напрямів удосконалення фінансової системи і кредиту. 

23. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем роз-

витку фінансово-кредитних відносин в Україні. 

24. Дати проект наукової статті на тему «Оцінка фінансової 

стійкості та аналіз ділової активності підприємства». 

25. Дати рецензію на статтю, опубліковану в журналі «Сталий 

розвиток економіки». 

26. Здійснити аналіз динаміки соціально- економічних явищ та 

процесів. 
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27. Виявити основну тенденцію розвитку соціально- економіч-

них явищ та процесів. 

 

 

2. СТРУКТУРА ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО 

ПРОВЕДЕННЯ 
 

Комплексний державний іспит складається з чотирьох типів за-

вдань: 

1. Теоретичні питання науково-аналітичного характеру за ди-

сциплінами модулів (3). 

2. Тестові завдання перевірки знань категорій з комплексу ди-

сциплін (10). 

3. Комплексне ситуаційне завдання розрахунково-

аналітичного характеру (1). 

4. Творче завдання науково-дослідного характеру (1). 

Теоретичні питання охоплюють проблематику професійно-

орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Фінанси і кредит» за шість-

ма модулями: Фінансовий менеджмент,  Ринок фінансових послуг,  

Страховий менеджмент,  Податковий менеджмент,  Фінансова санація 

та банкрутство, Стратегічний аналіз. 

Тестові завдання передбачають конкретні питання з перевірки 

знань категорій з комплексу дисциплін, вище наведених модулів з ва-

ріантами відповідей, одна з яких є вірною (10). 

Комплексне ситуаційне завдання передбачає творчий розгляд, 

аналіз та висновки щодо ситуації розрахунково-аналітичного характе-

ру (1). 

Творче завдання передбачає розгляд, аналіз та висновки щодо 

ситуації науково-дослідного характеру (1). Творче завдання висвітле-

но в цих методичних вказівках на  с. 8-11 та видається студенту згідно 

варіанту. 

Підготовку до фахового іспиту з кожної дисципліни слід почи-

нати з повторення програми курсу, в якій визначається обсяг необхід-

них знань. Повторення і доопрацювання курсу доцільно проводити за 

підручниками, конспектами лекцій та вивченням додаткової літерату-

ри, першоджерел нормативно-правових документів. 

Під час іспиту студент повинен показати глибокі знання з фахо-
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вих курсів. Він повинен охарактеризувати законодавчі акти та інші 

нормативні документи конкретного питання, обсяги вхідної та вихід-

ної інформації, простежити шлях від документування до складання 

поточної та річної звітності, провести аналіз досліджуваного підпри-

ємства, здійснити аналіз динаміки соціально-економічних явищ і про-

цесів та провести їх прогнозування. Під час відповіді студент може 

побудувати і вирішити декілька проблемних ситуацій і дати їм дета-

льне викладення. Студент повинен показати вміння самостійно робити 

правильні висновки на основі вивченої літератури, зібраного і уза-

гальненого фактичного матеріалу. Потрібно чітко формулювати свої 

думки, щоб не було повторень, слідкувати, щоб під час відповіді не 

було протиріч між окремими положеннями. В заключній частині від-

повіді потрібно підвести підсумки, сформулювати висновки і пропо-

зиції. 

При підготовці до іспиту рекомендується ознайомитися з мате-

ріалами дискусійного характеру, які публікуються в журналах «Акту-

альні проблеми економіки», «Банківська справа», «Все про бухгалтер-

ський облік», «Економіст», «Статистика України», «Фінанси Украї-

ни», в газетах «Бізнес», «Голос України», «Инвестиционная газета» 

тощо. 

При відповіді на питання екзаменаційного білета рекомендуєть-

ся дотримуватися такої послідовності. 

1. Спочатку необхідно дати загальну характеристику питання, 

визначити завдання, назвати нормативні документи, що регулюють 

конкретний об’єкт. 

2. Потім необхідно розкрити економічну суть питання. При 

цьому: охарактеризувати первинні носії інформації, проводити аналіз 

фінансового стану підприємства, досліджувати динаміку розвитку со-

ціально-економічних явищ та процесів в Україні. 

3. У письмовій відповіді повинна бути розкрита не тільки суть 

питання, але й пропозиції і рекомендації щодо можливості покращен-

ня фінансового стану підприємства, побудови прогнозів соціально-

економічних явищ та процесів в Україні.  

Після відповіді на питання екзаменаційного білета та дискусії із 

головою та членами екзаменаційної комісії підводяться підсумки та 

оцінка відповіді студента, які оголошує голова комісії після обгово-

рення їх на закритому засіданні комісії. 



15 
 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання знань студента на ДЕК за спеціальністю «Фінанси і 

кредит» здійснюється за 100 бальною шкалою. 
№ питан-

ня 

Характер завдання та кількість Бали 

1. Теоретичне питання (3) 15*3 = 45 
високий рівень - 9-10  

середній рівень - 7-8  

задовільний рівень - 5-6  

посередній рівень -1-4 

2. Тести (10) 1*10 = 10 
кожна правильно отрима-

на відповідь оцінюється у 

1 бал 

3. Ситуаційне завдання розрахунково- аналі-

тичного характеру (1) 
30*1 =30 
високий рівень - 26-30  

середній рівень - 20-25  

задовільний рівень - 15-19  

посередній рівень - 1-14 

4. Творче завдання науково- дослідного ха-

рактеру (1) 
15*1 = 15 
високий рівень - 14-15  

середній рівень - 11-13  

задовільний рівень 8-10  

посередній рівень 1-7 

 

Теоретичні питання розрахунково-аналітичного характеру 

13-15 балів виставляється студенту у випадку правильності від-

повідей на питання, аналізу методологічних та організаційних засад 

об’єкта вивчення, наведення посилань на провідних вчених, що за-

ймаються розробкою даної тематики та широкого застосування кате-

горіального апарату з проблеми, що досліджується. 

10-12 балів виставляється студенту в разі неповної відповіднос-

ті постановки питання його суті, неповного розгляду методологічних 

та організаційних засад об’єкта вивчення, якщо він може проаналізу-

вати основні наукові праці вчених за даною проблемою, але обмежено 

використовує категоріальний апарат. 

7-9 балів виставляється студенту у випадку подачі несистемати-

зованих відомостей про суть питання, неможливості проаналізувати 

причинно- наслідкові зв’язки за даною проблемою з наведенням поси-

лань на наукові праці лише третини провідних вчених, що розробля-
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ють досліджувані питання, а також в разі помилкового застосування 

категоріального апарату з аналізованої проблеми. 

1-8 бали виставляється студенту, який демонструє нерозуміння 

суті питання та взаємозв’язків між процесами, що розглядаються, не 

може вказати конкретні методи обліково-аналітичної роботи, не оріє-

нтується в науковій літературі з даної проблематики, не може провес-

ти аналіз наукових праць, а також демонструє незнання категоріаль-

ного апарату з проблеми. 

 

Ситуаційне завдання розрахунково-аналітичного характеру 

Результат виконання ситуаційного завдання розрахунково-

аналітичного характеру оцінюється за такими критеріями: 

- комплексність застосування методів аналізу та підходів щодо 

вирішення завдання; 

- кількісно-якісна характеристика досліджуваних питань, роз-

рахунок та комплексний аналіз отриманих показників; 

- формулювання висновків, їх відповідність проблемі, що ви-

рішується; 

- відповідність запропонованого рішення поставленій пробле-

мі; 

- вміння застосовувати категоріальний, розрахунково-

аналітичний апарат та формули; 

- форма представлення та презентації результатів аналізу. 

26-30 балів виставляється студенту у випадку правильного рі-

шення з широким використанням сучасних методів економічного ана-

лізу комплексного завдання. Матеріал викладено чітко з широким за-

стосуванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджу-

ється. Чітко і логічно інтерпретуються результати розрахунків. 

20-25 балів виставляється студенту в разі допущення неістотних 

помилок при здійснення розрахунків. Є певні обмеження при застосу-

ванні методів обчислення. Матеріал викладено чітко з широким засто-

суванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджується. 

Автор інтерпретує результати розрахунків та робить правильні висно-

вки. 

15-19 балів виставляється студенту в разі допущення істотних 

помилок при здійсненні розрахунків та їх інтерпретації. Знання мето-

дів економічного аналізу і розрахунків є поверховими. Зроблені ви-
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сновки та пропозиції є неконкретними і слабо пов’язуються із постав-

леними завданнями. Матеріал викладено нечітко з обмеженим засто-

суванням категоріального апарату. 

1-14 балів виставляється студенту в разі допущення істотних 

помилок при здійсненні розрахунків. При їх інтерпретації є труднощі. 

Слабка орієнтація у застосуванні методів економічного аналізу і роз-

рахунків. Автор не може самостійно зробити висновки та пропозиції. 

Перелік застосування категоріального апарату є вкрай обмеженим. 
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від 04.12.1990 р. №509- ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http:// www.liga.net. 

11. «Про господарські товариства»: Закон України від 19.09.91 

№ 1576-12 (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. - Ре-

жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12. 

12. ―Про інвестиційну діяльність‖: Закон України від 18.09.91 № 

1561 -ХП (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

13. ―Про аудиторську діяльність‖: Закон України // Відомості 

Верховної Ради України. - 1993. - № 23. - Ст.243. 

14. «Про основні засади здійснення державного фінансового ко-

нтролю в Україні»: Закон України від 26.01.1993р. №2939-ХІІ (остан-

http://www/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F1798-12&ei=jYPWU-aFCaKw7AbBu4AI&usg=AFQjCNEq04DEWH5BLvmZ8KLVJ1nfyMiDow&bvm=bv.71778758,d.bGE
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495
http://www.liga.net/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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ня редакція від 16.10.2012р.) [Електронний ресурс] 7 Верховна Рада 

України:[сайт].-Режим дост.:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

12. 

15. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: 

Закон України від 16.07.99 р. N° 996 - XIV. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

16. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд-

ня 2000 року N° 2121-ІІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

17. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-

нансових послуг»: Закон України від 12.07.2001.- №2664-ІІІ. 

18. «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»: Закон 

України від 20.09.2001.- № 2740-ІІІ. 

19. «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: Закон 

України від 11.07.2001.- № 2623-ІІІ. 

20. Про страхування: Закон України від 4.10.2001р. N° 2745-ІН // 

Україна-Business. - 2001. - N° 44. - С. 7 - 12. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. 

21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-

нансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. N° 2664-ІІІ [Еле-

ктронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. 

22. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України N° 

349-IV - ВР від 24.12.2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/94-вр. 

23. «Про фінансово-кредитний механізм та управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: Закон України 

від 19.06.2003.-№ 978-4. 

24. «Про цінні папери та фондовий ринок»: Закон України від 

23.02.2006.- № 3480-4. 

25. "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-

ня його банкрутом»: Закон України від 22.12.2011 № 4212-VI. 

26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-

бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій // Офі-

ційний вісник України. - 1999. - № 52 - С. 67. 

27. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-

ємств і організацій // Офіційний вісник України. - 1999. - № 52 - С. 87. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-??
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/94-??
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28. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені 

МФУ. 

29. Правила розміщення страхових резервів із страхування жит-

тя: розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-

вих послуг України від 26.11.2004 р. N° 2875. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1626-04. 

30. Правила формування, обліку та розміщення страхових резе-

рвів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: розпоря-

дження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 17.12.2004 р. N° 3104. [Електронний ресурс]. - Режим дос-

тупу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05. 

31. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків: розпоря-

дження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 17.03.2005 р. N° 3755. [Електронний ресурс]. - Режим дос-

тупу: http://ukraine.uapravo.net/data/base21/ukr21633.htm. 

32. Наказ Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 р. 

No1398. Порядок застосування адміністративного арешту майна плат-

ника податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0009-12. 

33. Наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня 2012 р. No 

1298. Положення про проведення перевірок стану збереження майна 

платника податків, яке перебуває у податковій заставі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2202 - 

12. 

34. Наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 р. 

No1340 Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових 

накладних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0201 13/paran16#n16. 

35. Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким плат-

ник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну 

податкову історію : Постанова від 25 січня 2012 р. № 73. [Електрон-

ний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

 

Фінансовий менеджмент 

Основна література 

36. Верланов Ю.Ю. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчально-

метод. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1626-04
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05
http://ukraine.uapravo.net/data/base21/ukr21633.htm
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2202
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0201
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Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв: Вида-

вництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 344 с. 

37. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Фінансовий менедж-

мент [Текст] / Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л.: Вида-

вництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. – 184 с. 

38. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энцик-

лопедия. – 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880 c. 

39. Шевчук О.В., Іванчук Р.М., Бикадорова Н.О., Анисимова 

Г.С. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.-метод. посібник для орга-

нізації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський 

національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка – Луганськ: 

Альма-матер, 2008. – 358 с. 

40. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник. 

– К.: Знання, 2006. – 439 с. 

 

Ринок фінансових послуг 

Законодавчо-нормативна база 

Література [17, 18, 19, 23, 24]. 

 

Основна література 

41. Фінансові послуги України: Енциклопед. довід. / Мітюков 

І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. — К.: Укрбланко-

видав, 2001, Т. 1—6. 

42. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний по-

сібник / Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. 

— К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. 

 

Інтернет-ресурси 

43. http://bin.com.ua/. 

44. http://news.finance.ua/. 

45. http://www.antikrizis.ua. 

46. http://www.bankruptcy.ua. 

47. http://www.bankrut.com.ua. 

48. http://www.e-xecutive.ru. 

49. http://www.finmarket.info. 

50. http://www.finservice.com.ua. 

51. http://www.icps.kiev.ua. 

52. http://www.ier.kiev.ua. 
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53. http://www.infobirzha.kiev.ua/. 

54. http://www.ueplac.kiev.ua. 

55. http://www.uice.com.ua/. 

56. http://www.ukrcu.kiev.ua/. 

57. http://www.unlease.ru. 

 

Страховий менеджмент 

Законодавчо-нормативна база 

Література [15, 16, 17, 20, 22, 29, 30, 31] 

 

Основна література 

58. Супрун А. А., Супрун Н. В. Страховий менеджмент: Навч. 

посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 301 с. 

59. Ненно І. М. Страховий менеджмент. Навчальний посібник. – 

Харків: «БУРУН КНИГА», 2011. – 224 с. 

 

Допоміжна 

60. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. 2-ге вид., 

перероб. і доп. - К.: Товариство ―Знання‖, КОО, 2002. - 203 с. 

61. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. 

- К.: КНЕУ, 2007. - 328 с. 

62. Інвестиційне страхування. Практичний посібник з unit-linked 

insurance. Укладачі: Фещенко В.В. (керівник проекту), Бенешова Яр-

міла, Гузей Н. Л., Фостик М. В., Шаров О. М., Шевченко О. О. - К: 

Українське агентство фінансового розвитку, 2008. - 304 с. 

63. Ковтун I. О., Денисенко М. П., Кабанов В. Г. Основи актуар-

них розрахунків. - Навчальний посібник. - К.: ―ВД ―Професіонал", 

2008. - 480 с. 

64. Основи актуарних розрахунків: Навчально - методичний по-

сібник / За ред. чл. Українського товариства актуаріїв І. О. Ковтуна. - 

К.: Алеута, 2004. - 328 с. 

65. Страхові послуги: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. 

дисц. / За заг. ред. Т. М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с. 

66. Страхові послуги: Підручник: / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, 

О. О. Гаманкова та ін.; Кер. авт. кол. й наук. ред. проф. C. С. Осадець і 

доц. Т. М. Артюх. - K.: КНЕУ, 2007. - 464 с. 

67. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, 

ред. С.С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - K.: КНЕУ, 2002. - 599 с. 
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68. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний по-

сібник / Внукова Н. М., Успаленко В. І., Временно Л. В. та ін.; За зага-

льною редакцією проф. Внукової Н.М. - Харків: Бурун Книга, 2004. - 

376 с.: іл. 

 

Податковий менеджмент 

Законодавчо-нормативна база 

Література [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 33, 34, 35] 

 

Основна література 

69. Валєєва Д.Р. Корпоративний податковий менеджмент у 

системі управління підприємством [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://intkonf.org/valeeva....emstvom 

70. Вахновська Н.А. Корпоративний податковий менеджмент у 

системі управління підприємством [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal...._38.pdf 

71. Найденко О.Є. Податковий контроль: підручник / О.Є Най-

денко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 386 с. 

 

Фінансова санація та банкрутство 

Законодавчо-нормативна база 

Література [3, 4, 25]. 

 

Основна література 

72. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств 

[Текст]: навчальний посібник / О.І. Копилюк, А.М. Штангрет. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 168 c. – ISBN 966-8365-95-Х. 

73. Онисько С.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств 

[Teкст]: підручник / С.М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2009. – 268 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-

8340-61-2. 

74. Пепа Т.В. Управління фінансовою санацією підприємств 

[Текст]: навчальний посібник / Т.В. Пепа; Мін-во освіти і науки Укра-

їни, Мін-во транспорту та зв’язку України, Держ. економіко-

технологічний ун-т транспорту. – К.: ЦУЛ, 2008. – 440 с. – ISBN 978-

966-364-709-8. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal...._38.pdf
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75. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підпри-

ємств [Текст]: навч. посіб. / О.О. Терещенко. – К. :КНЕУ, 2000. – 412 

c. – ISBN 966-574-144-6. 

76. Тюріна Н.М. Управління фінансовою санацією підприємства 

[Текст]: підручник / Н.М. Тюріна, Н.С.Карвацка. – Львів: «Новий 

Світ-2000», 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-418-064-8. 

 

Допоміжна 

77. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією 

підприємств [Teкст]: навчальний посібник / С.Л. Благодєтєлєва-Вовк. 

– К.: Ніка-Центр, 2006. – 248 с. – ISBN 966-521-411-Х. 

78. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством 

[Текст]: навч. посібник / В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 c. – 

ISBN 966-8253-16-7.5 658.012.4. 

79. Єлецьких, С.Я. Фінансова санація та банкрутство підпри-

ємств [Текст]: навчальний посібник / С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова; 

Мін-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна ака-

демія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 966-364-419-2. 

80. Іванюта С.М. Антикризове управління [Текст]: навчальний 

посібник / С.М. Іванюта; Мін-во освіти і науки України, Держ. комітет 

статистики України, Держ. Академія статистики, обліку та аудиту, 

Полтавська філія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 288 с. 

81. Карпунь І.Н. Фінансова санація і банкрутство підприємств (в 

модулях ) [Текст]: навчальний посібник / І.Н. Карпусь. – Львів: «Маг-

нолія 2006», 2008. – 432 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-

2025-52-1. 

82. Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підпри-

ємств [Teкст]: навчальний посібник / А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, 

В.О. Федорова; Мін-во освіти і науки України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 208 

с. – ISBN 966-364-391-9. 

83. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності під-

приємств [Текст]: навчальний посібник / М.Я. Коробов. – 3-є вид., пе-

рероб. і доп. – К.: Знання : КОО, 2002. – 294 с. –ISBN 966-620-115-1. 

84. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: те-

оретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст]: 

монографія / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т 

/ Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 580 с. – ISBN 

966-7376-80-X. 
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85. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарю-

вання [Текст]: навчальний посібник / О.О.Терещенко; Мін-во освіти і 

науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2007. – 554 с. – ISBN 966-574-441-

0. 

86. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст]: на-

вчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Івано-

Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу, Ін-т менеджменту та 

економіки «Галицька академія»; ред. М.О.Данилюк. – К.: ЦУЛ, 2006. – 

320 с. 

87. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів гос-

подарювання [Teкст]: підручник / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2009. – 

380 с. – ISBN 966-351-065-Х. 

88. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансо-

во-економічної діяльності підприємства [Текст]: монографія / Г.О. 

Швиданенко, О.І. Олексюк; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К.: КНЕУ, 2002. – 192 с. – ISBN 966-574-396-1. 

 

Інформаційні ресурси 

89. www.library.snu.edu.ua – наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля. 

90. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського. 

91. http://www.lib.ua-ru.net – електронна юридична, гуманітарна, 

економічна, періодична бібліотеки. 

 

Стратегічний аналіз 

Законодавчо-нормативна база 

Література [11, 12] 

 

Основна література 

92. Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний 

аналіз: Навч.-метод. Посібн. – К.: Каравела, 2010. – 304 с. 

93. Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний 

аналіз: Навчальний посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 

2011. – 250 с.  

94. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз: Навч.- ме-

тод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. 

М.В.Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002. - 198 с. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://studentam.kiev.ua.  

http://www.library.snu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://studentam.kiev.ua/
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Допоміжна 

95. Василенко В.О., Ткаченко T.І. Стратегічне управління: Навч. 

посіб. / 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2003. - 400 с. 

96. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. - 

К.; Алерта, 2006. - 404 с. 

97. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс ле-

кцій К.: МАУП, 2000. - 128 с. 

98. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібн. 2-

ге вид -Львів: «Новий світ - 2000», «Альтаїр ~ 2002», 2003. - 272 с.  

99. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: На-

вч. посібник - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с. 

100. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і 

антикризове управління підприємством. - К.: Кондор, 2007. - 272 с. 

101. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарю-

вання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 

 

Статистика 

Основна література 

102. Єріна А.М., Пальмян З.О. Теория статистики: [Практикум].- 

К.: О-во ―Знання‖ КОО, 2001. – 267с.- (Высшее образование ХХІ ве-

ка). 

103. Теорія статистики: [навчальний посібник] / Вашків П.Г., 

Пастер П.І., Сторожук., Ткач Є.І.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Либідь, 

2004.- 320с. 

104. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: [Навч.посіб]. - К.: 

Знання, 2006. - 239 с. - (Вища освіта ХХІ століття). 
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