
 

ФАХОВА СПІВБЕСІДА 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Охарактеризуйте сутність та призначення фінансів підприємств. 

2. Дайте визначення функціям та принципам організації фінансів 

підприємства 

3. Визначте основні засади фінансових ресурсів та джерела їх формування. 

4. Охарактеризуйте витрати підприємства. 

5. Дайте визначення рентабельності підприємства та показникам, що її 

характеризують. 

6. Визначте основні засади системи оподаткування підприємств. 

7. Проаналізуйте місцеві податки та збори, що сплачують суб’єкти 

господарської діяльності. 

8. Визначте поняття амортизації і зносу основних засобів. 

9. Проаналізуйте сутність та принципи організації грошових розрахунків. 

10.  Визначте особливості розрахунково-платіжної дисципліни та санкції в 

системі грошових розрахунків. 

11.  Проаналізуйте необхідність, сутність, форми та види кредиту. 

12. Визначте поняття банківського кредиту, його класифікацію, порядок 

отримання і погашення. 

13. Розкрийте особливості  організації фінансового планування на 

підприємстві. 

14. Ознайомте з методикою обрахунку показників оцінки фінансового стану 

підприємства. 

15. Визначте економічну сутність банкрутства та його види. 

16. Дайте визначення сутності податків та їх призначення. 

17. Визначте основні засади класифікації податків. 

18. Визначте особливості податкової політики в Україні. 

19.  Охарактеризуйте сутність, зміст та напрями податкової роботи. 

20. Проаналізуйте структуру Державної фіскальної служби України. 

21. Дайте визначення функціям, правам та обов’язкам працівників 

Державної фіскальної служби України. 

22. Визначте значення та завдання обліку платників податків. 

23. Проаналізуйте фінансові санкції за порушення податкового 

законодавства. 

24.  Дайте визначення сутності та види непрямих податків. 

25. Охарактеризуйте економічний зміст і призначення ПДВ. 

26. Проаналізуйте призначення акцизного податку. 

27. Охарактеризуйте види мита, порядок його нарахування і сплати. 

28. Дайте визначення сутності та призначення плати за землю. 

29. Проаналізуйте оподаткування доходів громадян. 

30. Охарактеризуйте податкову соціальну пільгу та порядок її визначення. 

31.  Охарактеризуйте бюджет держави як економічну категорію. 

32. Проаналізуйте бюджет як основний фінансовий план держави.  



33. Проаналізуйте взаємодію державного бюджету з іншими ланками 

фінансової системи. 

34. Охарактеризуйте поняття та принципи побудови бюджетної системи. 

35. Проаналізуйте  складові бюджетного процесу.  

36. Визначте контроль за виконанням державного та місцевих бюджетів.  

37. Охарактеризуйте доходи бюджету як соціально-економічної категорії.  

38. Дайте визначення сутності видатків бюджету. Бюджетна класифікація 

видатків бюджету. 

39. Проаналізуйте бюджетне фінансування та його форми. 

40. Проаналізуйте бюджетний дефіцит як чинник державного кредиту: 

поняття та причини виникнення. 

41. Охарактеризуйте сутність кошторисного фінансування.  

42. Визначте  суть кошторису. Види кошторисів. 

43. Визначте основні засади фінансової надійності страхової компанії та її 

основні ознаки. 

44. Проаналізуйте економічний зміст складових доходів та витрат 

страховика. 

45.  Охарактеризуйте організаційну будову страхового ринку України. 

46. Визначте необхідність проведення особистого страхування, його 

підгалузі. 

47. Охарактеризуйте галузі страхування. 

48. Визначте основні засади економічну сутність, особливості і значення 

страхування від нещасних випадків. 

49. Охарактеризуйте умови та порядок проведення страхування 

автотранспортних засобів. 

50. Проаналізуйте сутність, необхідність і порядок страхування особистого 

майна громадян. 
 


