




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня тсорети 

знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вил 

кваліфікаційної характеристики. Фахове вступне випробування 

комплексний характер з 

чних 

догам 

має 

оцесі 

ється 

чими 

усіх основних профілюючих дисциплін. В пр 

підготовки до фахового вступного випробування рекоменду 

користуватися наведеною у програмі основною літературою та законодаь 

актами. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмових відпо 

на тести, складених у відповідності до навчальних програм дисциплі: 

методикою, визначеною кафедрою фінансів. 

Виконання вступниками завдань фахового вступного випробування 

повинно носити виключно самостійний характер. Використання додаткових 

джерел (крім передбачених) чи підказок студентами на екзамені забороняється. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ 

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації 

Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характери 

страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що нада 

фізичним і юридичним особам та розширення їх асортименту. С 

маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попи 

страхові послуги. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж 

посередників: переваги й недоліки. Права й обов'язки страхових посередн 

Вимоги законодавства України до страхових посередників. Роль рекла: 

реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до 

Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових пс 

Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди 
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Етапи проходження страхової угоди: заява про страху^: 

андеррайтинг, укладання договору страхування, видача полісів, врегулю: 

вимог страхувальників щодо відшкодування збитків. Заява про страху^ 

форми надання, зміст. Андеррайтинг: оцінка ризику, вирішення питан: 

прийняття об'єкта на страхування, визначення термінів, спеціальних в: 

обсягів і розмірів страхового покриття, франшизи, розрахунок страхової п 

Укладення договору страхування. Страховий поліс, як форма дог 

страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхув; 

Структура страхового полісу. Страховий сертифікат. Врегулювання 

страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при нас 

страхової події. Дії страхувальника щодо розслідування характеру і роз: 

збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування Система страх 

забезпечення. Франшиза. 

Тема 3. Страхування життя та пенсій 

Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян. 

Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування. Види 

страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяг 

страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі 

страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати 

страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення 

страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям 

або визначеним для цього особам. Страхування дітей. Страхування до вступу в 

шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій. 

Тема 4.Страхування від нещасних випадків 

Необхідність і значення страхового захисту громадян від неща 

випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми і види страхув; 

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Державне осо 

страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на 

Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова 

Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових 

наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті 
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застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми. Державне осо 

страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу орг; 

підрозділів внутрішніх справ. Державне особисте страхування праців 

митних органів. Особисте страхування від нещасних випадків на транс: 

Інші види обов'язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні 

страхування від нещасних випадків та умови їх проведення. Індивіду 

страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей від нещ 

випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші 

добровільного страхування від нещасних випадків. 

Тема 5. Медичне страхування 

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб 

страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страху з 

та їх особливості. Обов'язкове медичне страхування. Обов'язкове мед 

страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Пор 

визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права і обов 

сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'я: 

настанням відповідальності за фактом страхового випадку. Доброті 

медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страхо 

Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок ви: 

страхового забезпечення. Медичне страхування громадян, які виїздя 

кордон. 

Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків 

Зміст поняття "підприємницькі ризики" Роль страхування у забезпе 

потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхув 

Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхув; 

Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності страховика. Об 

страхування. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Огра: 

премія. Оцінка збиту. Страхове відшкодування. Страхування від пере 

виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого м; 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, 

виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забрудн 
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навколишнього середовища; страхування працівників від нещасних випадків за 

рахунок коштів підприємств. 

Тема 7. Сільськогосподарське страхування 

Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві 

Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської 

продукції. Форми й види страхування майна сільськогосподар 

підприємств. Обов'язкове страхування урожаю сільськогосподарських ку 

і багаторічних насаджень. Об'єкти страхування. Обсяг страхової 

відповідальності. Характеристика страхових випадків. Страхове забезпечення 

Визначення вартості урожаю, обчислення й порядок сплати страховик премій 

Організація роботи страхової компанії щодо визначення збитків і страхового 

відшкодування. Визначення факту й причин загибелі ур 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Стр 

відшкодування. Добровільне страхування урожаю сільськогосподар 

культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин 

Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств 

Тема 8. Страхування технічних ризиків 

Необхідність і значення страхування технічних ризиків, 

страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування 

Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування , їх оцінка. Обсяг страхової 

відповідальності. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. 

Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування машин 

від поломок. Умови страхування. Страхування електронної техніки, умови 

страхування після пускових гарантійних зобов'язань. Умови страхування 

Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків 

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері 

Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення 

кредитів: матеріальна або юридична. Характеристика основних організаційних 

форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування 

кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. 

Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування 

Види 



експортних кредитів. Характеристика окремих видів страхування кредитних 

ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. 

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

страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення розміру збитків. 

Страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення кредиту. 

Страхування банківських гарантій. Сутність та економічний зміст страхування 

фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових 

ризиків: страхування прибутку ( доходу ), страхування депозитів, інші умови. 

Умова страхування. 

Тема 10. Автотранспортне страхування 

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття 

автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Розвиток 

системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного 

страхування. Страхування автомобілів. Характеристика об'єктів страхування. 

Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума, 

страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. 

Страхова премія. Строк страхування франшиза. Страхове відшкодування. 

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних, засобів. 

Форми страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. 

Строк страхування. Страхове відшкодування. Моторне (транспортне) страхове 

бюро України, його функції. Права і обов'язки членів МТСБ. Міжнародна 

система "Зелена картка", її розвиток. Страхування вантажів, що перевозяться 

автомобільним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової 

відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. 

Страхова премія. Визначення і порядок відшкодування збитків. Страховий 

захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми 

страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк 

страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та порядок 

виплати страхових сум. 

Тема 11. Морське страхування 



Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб 

страхування. Страхування морських суден. Об'єкти страхування. Класифі 

суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхув; 

Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. О 

збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності влас 

суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальний 

Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф». Страхова п 

Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів 

перевозяться морським транспортом. Об'єкти страхування, 

відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова 

Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодув 

Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транс: 

членів судової команди, пасажирів. Форми страхування, 

відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий ті 

Страхова премія та порядок її сплати. Визначення та виплата страхових 

Перспективи розвитку морського страхування в Україні. 

Тема 12. Авіаційне страхування 

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб 

страхування. Об'єкти страхування. Авіаційний поліс Ллойда. Страху^; 

повітряних суден. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий т 

Страхова премія. Строк страхування. Страхове відшкодування. Страху^; 

відповідальності власників повітряних суден. Суб'єкти страхування, 

відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія, 

страхування. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевоз 

авіаційним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності, 

страхування. Страхова сума.. Страховий тариф. Страхова премія. Стра: 

відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків 

повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Об 

страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхув 

Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та ви: 

страхових сум. 
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Тема 13. Страхування майна та відповідальності громадян 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

Суб'єкти і об'єкт обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів. Страховий випадок. Страхова сума. Страхове 

відшкодування. Страхування професійної відповідальності: групи ризиків 

страховий випадок, страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення 

кредиту: об'єкти страхування, суб'єкти страхування, страхова сума. 

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту: суб єкти, 

суб'єкти страхування. Страхування депозитів: засади здійснення СДС 

Екологічне страхування: суб'єкти, функції суб'єктів ринку екологічного 

страхування, об'єкт страхування. Необхідність і значення страхового захисту 

майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності 

громадян. Види послуг страхових компаній громадянам - власникам майна 

Суб'єкти страхування. Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування. 

Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього 

майна. Страхування транспортних засобів. Інші види страхування майна 

громадян. 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Тема 1. Сутність та види податків 

Економічна суть податків, їх визначення та ознаки. Функції податків та 

механізм їх реалізації. Види податків та їх класифікаційні відмінності. Податки 

в системі доходів бюджету держави. 

Тема 2 Податкова система та податкова політика 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової 

системи. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Фактори, 

що визначають напрями і характер податкової політики. Принципи податкової 

політики. Особливості податкової політики в сучасних умовах. Податковий 

механізм, його суть та основні елементи: механізм обчислення податків, 

механізм сплати податків, податкові пільги, податковий кредит, податкові 

санкції. Облік платників податків - фізичних осіб, платників податків-

юридичних осіб, облік само зайнятих осіб. 



Тема 3. Державна податкова служба України. 

Податкова служба України, її організаційна структура та функції, зав, 

підпорядкованість, фінансування. Права, обов'язки, відповідальність праців: 

державної податкової служби. Основи та організація податкової роботи, її о 

елементи. Права та обов'язки працівників; податкових інсп 

Відповідальність працівників податкових органів. Податкова міліція 

завдання, права та обов'язки працівників. 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Економічна сутність податку на додану вартість, передумови 

виникнення та шляхи розвитку в У країні. Платники податку на додану варт 

їх облік. Об'єкт та база оподаткування з ПДВ. 

Ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки. Подат 

кредит. Пільги з податку на додану вартість. Відшкодування ПДВ. Пор. 

строки сплати податку на додан/ вартість. Декларування податку на д 

вартість, зміст декларації, порядок її складання й подання до податкової інс: 

Відповідальність суб'єктів оподаткування. 

Тема 5. Акцизний податок 

Платники акцизного податку та об'єкти оподаткування:. Групи підакц 

товарів і ставки акцизного податку. Особливості обчислення акцизного по 

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Пор: 

строки сплати податку. Складання та податкової декларації з акцизного по 

Контроль за сплатою акцизного податку. 
Тема 6. Мито 

Розвиток мита в світі та його значення в податкових системах. Види 

їх відмінності та умови застосування. Платники та об'єкт оподаткування м 

Нарахування та справляння мита, порядок сплати. Використання пільї 

юридичних і фізичних осіб. Порядок перерахування мита до бюджету. 

Гема 7. Податок на прибуток підприємств 

Економічна суть оподаткування прибутку підприємств. Платники п 

на прибуток, об'єкт оподаткування. Порядок визначення доходів, які є об 

оподаткування прибутку підприємств. Склад вшрат, які враховують^ 
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обчисленні об'єкта оподаткування прибутку підприємств. Вплив амортиза: 

величину оподатковуваного прибутку. Методи нарахування амортизації 

характеристика. 

Особливості встановлення податкових, ставок до окремих видів діяль 

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. 

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх спрямування, регулював 

призначення. Умови застосування окремих пільг. 

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибутк 

оподаткування, його місце в системі оподаткування населення. Платники под 

Визначення об'єкту оподаткування. Ставки податку на додану вартість. По 

нарахування, утримання та сплати податку. Податкова соціальна піль 

механізм її застосування. 

Податкова знижка платників податку на додану вартість. Декларацій 

доходи, терміни її подання в податкові органи. 

Тема 9. Плата за землю 

Суть плати за землю. Платники податку та об'єкт оподаткування, 

податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежні 

місцезнаходження). Оподаткування земельних ділянок, наданих на зе 

лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходж 

Особливості встановлення ставок земельного податку. Пільги щодо с 

податку за землю для фізичних осіб. Пільги щодо сплати податку за зем. 

юридичних осіб. 

Порядок обчислення плати за землю та строки сплати под; 

Особливості внесення орендної плати за землю. 

Тема 10. Інші загальнодержавні податки і збори 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об'єкт, 

та порядок сплати. Строки сплати збору реєстрації транспортних засобі: 

порядок обчислення. 

Екологічний податок: платники, об'єкти, порядок визначення і сплата 
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Рентні платежі: рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами., природного газу та аміаку терит 

України. 

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат 

видобувається в Україні. Плата за користування надрами: платники под; 

об'єкт оподаткування. 

Тема 11. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого бізн 

Мета впровадження та значення спрощеної системи оподаткуь; 

обліку та звітності, її сутність. Переваги та недоліки зазначеної си< 

оподаткування. Етапи становлення спрощеної системи в Україні. Єд 

податок: суть та обмеження щодо переходу на спрощену си 

оподаткування. Особливості оподаткування єдиним податком юридичн: 

фізичних осіб. 
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Тема 12. Місцеві податки та збори 

Сутність та особливості місцевого оподаткування в Україні. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники 

податку, об'єкт оподаткування. Ставки податку та механізм їх застосування. 

Порядок сплати податку. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники податку, 

об'єкт, база оподаткування. Порядок сплати. 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності: платники 

збору, ставки податку та строки сплати. 

Туристичний збір: платники збору, ставки та особливості справлянні 

Тема 13. Фіксований сільськогосподарський податок 

Сутність фіксованого сільськогосподарського податку: платники податку 

та об'єкт оподаткування. Порядок нарахування та строки сплати податку. 



ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва 

Капітал підприємства як основа його фінансової діяльності. Зміст та 

основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Операційна, 

фінансова та інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність в 

системі управління фінансами підприємств. Організація фінансової діяльності 

підприємств. 

Форми фінансування суб'єктів підприємництва. Критерії прийняття 

рішень при фінансуванні. Правила фінансування підприємств. Золоте правило 

фінансування. Золоте правило балансу. Правила збереження ЛІКВІДЕ НОСТ1. 

Правило вертикальної структури капіталу. Оптимізація структури капіталу та 

ефект фінансового лівериджу. Фактор ризику у прийнята фінансових рішень. 

Ставка дисконтування як показник рівня ризику вкладень фінансових ресурсів. 

Проблематика розрахунку ставки дисконтування. 

Теорії у сфері фінансової діяльності підприємств. Класична теорія 

фінансування. Теорема іррелевантності Міллера та Модільяні. Основні 

положення теорії оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц). Модель 

оцінки капітальних активів (САРМ). Зміст неоінституційної теорії 

фінансування. Теорія інформаційної асиметрії та конфлікти інтересів у процесі 

прийняття фінансових рішень. 

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів підприємництва 

різних організаційно-правових форм 

Класифікація суб'єктів господарювання за правом власності та 

організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення 

про вибір правової форми організації бізнесу. Об'єднання підприємств та їх 

характеристика. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення 

юридичної особи (приватний підприємець). 

Фінансова діяльність приватних підприємств. Особливості фінансової 

діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової 

діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств 
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з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств. 

Специфіка фінансової діяльності кооперативів. 

Особливості фінансової діяльності підприємств з інозем 

інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підпри 

Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооп< 

Договори кооперації з нерезидентами. 

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств 

Власний капітал підприємства, його склад та функції.. Статутний ка 

його економічний зміст та порядок формування. Додатковий к 

підприємства, джерела його формування та поповнення. Резервний к 

підприємства, його види та джерела формування. Нерозподілений прибут 

складова власного капіталу підприємства. Формування статутного ка: 

заново створюваних підприємств різних форм організації бізнесу. 

Вартість залучення власного капіталу. Вплив оподаткуван 

формування власного капіталу підприємства. Корпоративні прав 

номінальна та ринкова вартість. Завдання та джерела збільшення стату 

капіталу підприємств. Збільшення статутного капіталу за рахунок вл 

коштів інвесторів. Збільшення статутного капіталу за рахунок к 

підприємства. 

Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товар 

Розрахунок емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Переважні права на прид 

цінних паперів нової емісії як інструмент за хисту інтересів інвес 

Розрахунок вартості переважних прав. Встановлення курсу емісії нових 

Публічне розміщення акцій на організованому фондовому ринку. 

Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій. Фак 

що впливають на ринковий курс акцій. Розміїцення корпоративних 

резидентів на закордонних ринках капіталів. Зміст та форми андеррайт 

Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та по 

проведення. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулю 

корпоративних прав підприємства. 
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Звіт про власний капітал підприємства. Мета складання та порядок 

узгодження з іншими формами фінансової звітності. 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Внутрішні джерела фінансування операційної' та інвестиційної діял 

підприємств. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх д: 

формування власного капіталу підприємства. 

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ре 

суб'єктів підприємництва. Форми самофінансування. 

Поняття тезаврації прибутку підприємства. Нерозподілений прибут 

його економічний зміст. Вплив оподаткування на розподіл та викорис 

прибутку підприємства. 

Приховане самофінансування, його сутність та значення. Використ 

амортизаційних відрахувань для фінансування підприємств. Забезпе 

наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування підприєм' 

Cash-Flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансув 

підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cach-

Складання звіту про рух грошових коштів. 

Тема 5. Дивідендна політика підприємства 

Зміст та основні завдання дивідендної політики підприєм 

Оптимізація дивідендної політики. Фактори, що визначають диві де 

політику. 

Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивіде 

політики. Дивідендна політика та її вплив на структура капіталу. Взаємозв 

дивідендної політики та самофінансування підприємства. 

Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідЬ 

Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів акціями. По дріб] і 

акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструл 

дивідендної політики. Ефективність дивідендної політики. 

Нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариств^] 

обмеженою відповідальністю. Особливості нарахування дивід 
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господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному 

капіталі. 

Оподаткування дивідендів. Оподаткування розподіленого та 

нерозподіленого прибутку та його вплив на дивідендну політику. 

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 

Позичковий капітал підприємства, його склад та економічна сутність. 

Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. 

Кредити в іноземній валюті від резидентів та нерезидентів. 

Практична діяльність щодо залучення банківських кредитів. Умови та 

порядок одержання суб'єктами господарювання банківських кредитів. 

Кредитоспроможність підприємства Якісні та кількісні критерії 

кредитоспроможності. Інтегральні методи оцінювання кредитоспроможності 

підприємств. Забезпечення повернення кредитів. Застава як спосіб кредитного 

забезпечення. Види застави: рухоме майно, іпотека, застава майнових прав, 

кредити під заставу векселів та інших цінних паперів. Гарантії та 

поручительства. 

Облігації підприємств, їх види та характеристика. Порядок емісії 

облігацій. Погашення облігацій підприємств. Варанти та їх роль в залученні 

підприємством позичкового капіталу. Ризик процентних ставок та дюрація. 

Використання комерційних кредитів їх значення та види. Оцінка вартості 

капіталу, залученого на основі комерційного кредитування. 

Факторинг як інструмент кредитування підприємств. 

Тема 7. Фінансова діяльність при реорганізації підприємства 

Фінансова діяльність підприємств в умовах: їх реорганізації. Мега та 

завдання реорганізації підприємств. Сутність та основні завдання Due 

Diligence. 

Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні 

передумови реорганізації суб'єктів підприємництва: нормативно-правові, та 

фінансово-економічні. 

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, 

поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. 
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Визначення умов обміну корпоративних при реорганізації: мета, методи, 

пропорції. 

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: 

виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств. 

Перетворення підприємств як форма їх реорганізації. Роль перетвори 

оптимізації фінансування підприємства. 

Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Скла, 

передавального та роздільного балансу. 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємств 

Сутність та види фінансових інвестицій підприємств. Цілі та 

фінансового інвестування. Довгострокові фінансові інвестиції, 

фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та с 

підприємства. Вкладення коштів у боргові фінансові інструменти. 

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вклад 

інвестиції з фіксованою ставкою доходності. Моделі та методи оцінки ва 

фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки, 

дисконтування грошових потоків. Метод внутрішньої ефективної с 

відсотка. 

Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Викориф 

фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються в п 

фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій. 

Методи оцінки фінансових інвестицій для відображення їх у фінаїі 

звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування м 

ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. 0 

фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом уч 

капіталі. 

Тема 9. Оцінка вартості підприємства 

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхідні 

завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Вартість підприємс 

вартість капіталу. 
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Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Методи, засновані 

на оцінці потенційних грошових потоків (доходів) підприємства: 

дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. ( 

дисконту та ставка капіталізації. Майновий (витратний) підхід. Рин 

підхід в оцінці вартості підприємства: співставлення мультиплікатор 

порівняння трансакцій. 

Зміст вартісно-орієнтованого управління фінансами підприє 

Вартісно-орієнтовані показники ефективності діяльності компаній. 

Практична роботи з оцінки вартості підприємства. Порядок здійс 

оцінки. Звіт про оцінку вартості підприємства. 

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних відносин 

Роль фінансової служби у здійсненні зовнішньоекономічної діяль 

підприємства. Види зовнішньоекономічних операцій підприєм 

Використання правил ІНКОТЕРМС при здійсненні зовнішньоеконом 

операцій. Ризики, пов"язані зі здійсненням зовніпшьоекономічних one 

Розрахунки при здійсненні зовніпшьоекономічних операцій, 

здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами. Т 

платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Використ 

форфейтингу як способу кредитування зовнішньоекономічних опер; 

Розподіл виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. 

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних опер 

Нарахування та сплата податків та зборів, які сплачуються при мит: 

оформленні вантажів. Фінансова відповідальність, суб'єктів підприємн: 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 11. Фінансовий контроліінг 

Сутність та необхідність фінансового контролінгу на підприємстві. 

Основні завдання та функції фінансового контролінгу. Контролінг в системі 

фінансових служб на підприємстві. Концепції побудови фінансового 

контролінгу. Організація фінансового контролінгу,. Фінансовий контролінг та та 

управлінський облік. 
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Місце фінансового контролінгу в процесі стратегічного планування та 

розробки фінансової стратегії. Збалансована система показників в системі 

управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Оперативний фінансовий контролінг. Бюджетування та бюджетний 

контроль в системі оперативного фінансового контролінгу. Традиційне 

бюджетування та його недоліки. Методи фінансового прогнозування на 

підприємстві. 

Система бюджетів на підприємстві. Основні та додаткові бюджети. 

Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності. Прогноз руху 

грошових коштів. Планування показників балансу. Бюджетний контроль та 

аналіз відхилень. 

Планування потреби підприємства в капіталі. Зміст та види потреби в 

капіталі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів та 

нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних 

активів. Інформаційне забезпечення та координація в системі функцій 

контролінгу. Координація цілей, планів та системи забезпечення інформацією. 

Внутрішній контроль та консалтинг в управлінні фінансами 

підприємства. 
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